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UVOD
Kratka predstavitev fakultete s poudarkom na odgovornosti za kakovost (do cca. 1.500 znakov brez presledkov)

Razvoj Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (UM FZV) je bil od njene ustanovitve leta
1993 intenziven. UM FZV sledi zahtevam in potrebam prakse v razvoju dodiplomskega in podiplomskih
študijskih programov glede na direktive EU in Bolonjske deklaracije na področju zdravstvene nege in
zdravstva.
UM FZV je pričela prva v Sloveniji z izvajanjem študijskih programov 2. stopnje in z izvajanjem
študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega.
UM FZV je izobraževalna in znanstvenoraziskovalna ustanova, ki stremi k razvoju prakse in
izobraževanja na osnovi znanstvenoraziskovalnega dela. Študentom zagotavlja izobraževanje za
avtonomno izvajanje celostne zdravstvene obravnave pacientov v skladu s pridobljenimi
kompetencami, spodbuja razvoj enakovrednih partnerskih odnosov tekom izobraževanja in v praksi,
zagotavlja izobraževanje za prevzemanje odgovornosti za samostojno znanstvenoraziskovalno in
razvojno delo, za delo na vodilnih delovnih mestih ter humano, skrbno, varno in učinkovito pomoč
pacientom in njihovim družinam.
UM FZV sodeluje z ostalimi članicami Univerze v Mariboru, s sorodnimi fakultetami/šolami in
zdravstvenimi institucijami na nacionalnem nivoju ter z izobraževalnimi, raziskovalnimi in kliničnimi
institucijami v tujini.
Povezuje se z gospodarstvom, civilno družbo, javno upravo in drugimi institucijami v okolju ter tako
spodbuja raziskovalno aktivnost, širi znanje, sooblikuje državljansko in ekološko zavest ter krepi etične
vrednote. Kakovost izobraževanja na UM FZV se odraža s povečanjem sodelovanja s strokovnjaki iz
prakse iz različnih okolij, intenzivnim vključevanjem kliničnih mentorjev v proces izobraževanja in
povečanjem števila domačih in tujih gostujočih profesorjev.
Na UM FZV izvajamo znanstvenoraziskovalno delo v okviru nacionalnih in mednarodnih programov.
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1.

DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN
VPETOST V OKOLJE

1.1

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo, vizija in strategija UM ter strateški načrt UM so objavljeni in dostopni na spletni povezavi:
Poslanstvo, vizija in strateški razvojni dokumenti UM
POSLANSTVO Fakultete za zdravstvene vede UM: (sprejeto na 16. redni seji Senata UM FZV dne 5. 7.
2013) http://www.fzv.um.si/vizija-poslanstvo
VIZIJA Fakultete za zdravstvene vede UM: (sprejeta na 20. redni seji Senata UM FZV 15. 2. 2018 –
spremenjena) http://www.fzv.um.si/vizija-poslanstvo
SLOGAN Fakultete za zdravstvene vede UM:
http://www.fzv.um.si/vizija-poslanstvo
1.1.1

Ocenite in argumentirajte skladnost vizije in poslanstva fakultete z vizijo in poslanstvom
UM

(do cca. 750 znakov brez presledkov)

UM FZV je v lanskem letu preoblikovala vizijo z namenom da bi jo čimbolj približala viziji Univerze v
Mariboru, ker vsi stremimo biti primerljivi, prepoznavni in zaželeni na izobraževalnem ter
znanstvenoraziskovalnem področju v Evropi. Zavedamo se, da so za dosego cilja ključnega pomena
zadovoljni študentje in zaposleni.
Poslanstvo Univerze v Mariboru in UM FZV temelji na humanosti, spoštovanju, pravičnosti,
dostojanstvu, odgovornosti, pripadnosti, medsebojnem sodelovanju ter zavedanju pomena
zagotavljanja
najvišje
stopnje
kakovosti
na
profesionalnem,
izobraževalnem
in
znanstvenoraziskovalnem področju.
1.1.2

Uspešnost pri uresničevanju poslanstva in vizije fakultete skladno z zastavljenimi kazalniki
uspešnosti

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Ocenite uspešnost doseganja kazalnikov in uresničevanja zastavljenega poslanstva in vizije; navedite ključne
kazalnike, ki se navezujejo na doseganje poslanstva in vizije ter navedite, v katerem strateškem dokumentu
fakultete so kazalniki definirani.]

Kazalnikov za uresničevanega zastavljenega poslanstva in vizije UM FZV še nima zastavljenih in
oblikovanih, saj je bili vizija UM FZV preoblikovana šele v lanskem letu.
Eden izmed pokazateljev kakovosti za uresničevanja vizije UM FZV in s tem tudi Univerze v Mariboru
je uvrstitev na priznano lestvico Times World University Rankings. S svojim uspešnim raziskovalnim
delom, povezovanjem s svetovno znanimi institucijami in uspešnim vključevanjem študentov v
raziskovalno delo, smo prispevali svoj delež k uvrstitvi Univerze v Mariboru na priznano lestvico.
Univerza v Mariboru se je na lestvici Times World University Rankings by subject uvrstila med najbolje
ocenjene tudi na področju za klinične, predklinične in zdravstvene vede (mesto: 401-500).
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Mednarodno prepoznavnost UM FZV izkazuje z velikim številom obiskov priznanih tujih visokošolskih
učiteljev - strokovnjakov, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu ter na znanstvenoraziskovalnem
področju.
Iz rezultatov študentske ankete o pedagoškem delu je razvidno, da so visokošolski učitelji UM FZV že
četrto leto zapored najbolje ocenjeni s strani študentov, s čemer izkazujejo kakovost na
profesionalnem, izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju. Iz anket o zadovoljstvu na
delovnem mestu pa je razvidno, da je povprečna skupna ocena zadovoljstva na delovnem mestu na
fakulteti ocenjena z oceno 3,2 od najvišje možne ocene 4. Ocene zadovoljstva zaposlenih na delovnem
mestu so zadnjih pet let približno enako visoke.
1.1.3

Primerljivost fakultete s sorodnimi/primerljivimi institucijami v ožji (Slovenija) in širši
(mednarodni) regiji

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Naredite primerjavo z institucijami, ki imajo sorodne programe. Grafično prikažite primerjavo s temi institucijami
po velikosti (številu vpisanih študentov po sorodnih profilih), opišite primerljivost kadrov, podajte primerjavo
raziskovalne uspešnosti, primerjavo projektne aktivnosti ter podajte vašo oceno konkurenčnosti.]

UM FZV je v slovenskem prostoru primerljiva z:
•
•
•

Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani,
Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem,
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin Jesenice.

S primerljivimi fakultetami izvajamo študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega ter študijski
program 2. stopnje Zdravstvena nega. Izvajamo tudi druge sorodne programe s področja zdravstvenih
ved.
Grafično ni mogoče predstaviti primerjav glede števila vpisanih študentov, saj podatki niso javno
dostopni. Prav tako ne moremo podati kadrovsko (pedagoški in nepedagoški delavci) primerljivost.
Lahko pa predstavimo za prvi prijavni rok število razpisanih vpisnih mest, število prejetih prijav (glede
na prvo željo), sprejetih kandidatov ter minimum potrebnih točk za sprejem, kar prikazuje tabela 1.
Tabela 1: Prvi prijavni rok: primerjava razpisanih vpisnih mest, prejetih prijav, sprejetih kandidatov in
min. točk za sprejem
Razpisana Prejetih
mesta, 1. prijav po Število sprejetih Minimum točk za
prijavni rok prvi želji
kandidatov
sprejem
UM Fakulteta za
zdravstvene
vede

90

182

94 (prva želja)

84 (prva želja)

ULJ Zdravstvena
fakulteta

90

149

102 (prva želja)

83 (prva želja)

UP Fakulteta za
vede o zdravju
Fakulteta za
zdravstvo
Angele Boškin,
Jesenice

60

131

67 (prva želja)

76 (prva želja)

70

62

71 (prva, druga in 70 (druga in tretja
tretja želja)
želja)
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Graf 1: Prvi prijavni rok: primerjava razpisanih vpisnih mest, prejetih prijav, sprejetih kandidatov in
min. točk za sprejem

Mednarodno smo primerljivi z državami, katere izvajajo angleški sistem izobraževanja ter nordijskimi
državami (Danska, Norveška, Švedska, Finska, Islandija). Kot je že navedeno, pa ne moremo podati
primerjav glede števila vpisanih študentov ter kadrovske primerljivosti, saj podatki niso javno dostopni.
V tabeli 2 je podana primerjava raziskovalne dejavnosti UM FZV z raziskovalno dejavnostjo Univerze v
Ljubljani Zdravstvene fakultete (UL ZF) in Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ)
glede na podatke, ki so dostopni preko sistema SICRIS (zajem podatkov je bil opravljen 4.12.2018).
Razviden je precej velik zaostanek za primerljivima institucijama, kjer pa je potrebno upoštevati tudi
precejšnjo razliko v strukturi zaposlenih glede na obe primerljivi instituciji in številu študijskih
programov, ki niso samo iz zdravstvene nege.
Tabela 2: Število objav 1.01 s faktorjem vpliva na raziskovalca
Fakulteta
UM FZV
UL ZF
UP FVZ

A1
0.54
1.94
2.15

A2
0.67
1.14
1.21

A3
0.44
0.82
0.92

A4
0.38
0.69
0.46

Skupaj
2.03
4.58
4.73

V primeru UL ZF in UP FVZ je namreč delež izkušenih raziskovalcev precej višji kot v primeru UM FZV.
To je razvidno tudi iz deleža raziskovalcev z doktoratom, ki v primeru UL ZF znaša 68 %, UP FVZ 65 % in
v primeru UM FZV 46 %, kar pomeni, da je delež raziskovalcev z doktoratom na UM FZV nižji za kar 20
%. Ta razkorak na UM FZV poskušamo reševati s spodbujanjem zaposlenih pri odločitvi za doktorski
študij na katerega je trenutno vpisanih 10 zaposlenih raziskovalcev.
Tabela 3 prikazuje število objav v revijah s faktorjem vpliva, ki so normirane glede na število
raziskovalcev z doktoratom. Zaostanek je viden predvsem na področju vrhunskih objav – t.j. objav v
zgornji četrtini revij s faktorjem vpliva. Zato bomo v prihodnosti še več pozornosti namenili
7
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spodbujanju mednarodnega sodelovanja na raziskovalnem področju, ki bi vključevalo tudi povečanje
števila tujih soavtorjev pri raziskovalnih člankih in objav v revijah najvišjega ranga.
Tabela 3: Število objav 1.01 s faktorjem vpliva na raziskovalca z doktoratom
Fakulteta
UM FZV
UL ZF
UP FVZ

A1
1.39
3.02
3.17

A2
1.28
1.60
1.57

A3
1.50
1.16
1.30

A4
0.89
1.26
0.73

Skupaj
5.06
7.05
6.77

Za potrebe primerjave projektne aktivnosti smo analizirali spletne strani UL ZF in UP FVZ ter ugotovili,
da se je na UL ZF v letu 2018 izvajalo 10 mednarodnih projektov ter 26 domačih projektov, kar znese
0,55 projekta na zaposlenega raziskovalca. V primeru UP FVZ na svoji spletni strani poročajo o 7
mednarodnih in 15 domačih projektih, kar znese 0,46 projekta na raziskovalca. V primeru UM FZV smo
v letu 2018 izvajali 5 mednarodnih in 12 domačih projektov, kar znaša 0,44 projekta na raziskovalca.
Po številu projektov je torej vidna prednost na področju projektne aktivnosti pri UL ZF, vendar je
potrebno pri tem upoštevati, da bolj natančnih podatkov, kot je npr. vrednost posameznega projekta,
nimamo in je primerjava zgolj po številu projektov lahko le informativne narave. Smo pa kljub temu
lahko ponosni na zelo pozitiven trend rasti števila pridobljenih projektov v zadnjih 5 letih na UM FZV
(glej točko 1.5.3). Ponovno poudarjamo, da podatki za znanstvenoraziskovalno aktivnost za področje
zdravstvene nege niso dostopni.

1.2

Strategija

STRATEŠKE USMERITVE
http://www.fzv.um.si/vizija-poslanstvo
STRATEŠKI CILJI FAKULTETE ZA 5-LETNO OBDOBJE
http://www.fzv.um.si/vizija-poslanstvo
1.2.1

Ključni poudarki uresničevanja strategije in strateškega načrta fakultete od zadnjega
elevacijskega obdobja s poudarkom na izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih in
raziskovalnih oz. umetniških ciljih

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Analizo uresničevanja strategije in strateškega načrta fakultete, kot jo pripravi vodstvo fakultete, dodajte kot
prilogo samoevalvacijskega poročila oz. navedite spletno povezavo na dokument.]

V skrbi zagotavljanja 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 Univerze v Mariboru, ki jih obravnavajo organi UM
FZV (senat, poslovodni odbor) in organi Univerze v Mariboru.
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.
UM FZV je naredila nekaj premikov v smeri izpolnjevanja zastavljenih strateških dolgoročnih ciljev. Na
področju spodbujanja raziskovalne odličnosti smo okrepili interdisciplinarno povezovanje tako pri
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internih kot tudi študentskih projektih. Pri večini projektov sodelujejo raziskovalci iz vsaj dveh
raziskovalnih skupin UM FZV. Rezultati znanstvenoraziskovalnega dela zaposlenih na UM FZV se
aktivno spremljajo in ustrezno nagrajujejo. Redno se organizirajo Raziskovalni popoldnevi, dodatno pa
še srečanja Raziskovalne skupine doktorskih študentov UM FZV. Na področju spodbujanja vključevanja
študentov v znanstvenoraziskovalno delo se zagotavljajo možnosti vključitve študentov vseh stopenj
študija v študentske projekte in tudi druge projekte UM FZV.
Trudimo se še izboljšati raziskovalne, razvojne in izobraževalne možnosti študentov.
Skrbimo za ohranjanje pridobljenih akreditacij, tako da spremljamo in ocenjujemo izvedbo študijskih
programov ter skrbimo za njihovo posodabljanje.
Skrbimo za vključevanje inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev
pogojev za učenje, osredotočeno na študenta na vseh študijskih programih. Izvedena so bila
izobraževanja iz področja didaktike za visokošolske učitelje in študente.
1.2.2

Ključni partnerji pri uresničevanju strateških ciljev in ključni rezultati sodelovanja z
zunanjimi partnerji

[Navedite ključne partnerje: npr. delodajalci, pristojna ministrstva, zbornice, združenja ipd., dodajte še seznam
ključnih skupnih aktivnosti in dosežkov s temi partnerji; zaželeno v obliki spletne povezave.]

UM FZV sodeluje in se povezuje pri uresničevanju strateških ciljev z naslednjimi visokošolskimi zavodi
in institucijami v Sloveniji:














Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Razširjenim republiškim strokovnim kolegijem za zdravstveno in babiško nego pri
Ministrstvu za zdravje RS,
Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor,
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ),
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH),
Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju,
Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto,
Splošno bolnišnico Murska Sobota,
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin,
Onkološkim inštitutom Ljubljana,
Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor,
Nova Vizija d. d.,
in drugimi fakultetami Univerze v Mariboru.

Obenem sodeluje z institucijami v tujini (http://www.fzv.um.si/partnerske-institucije):










I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Rusija,
Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet,
St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, ZDA,
Sanlas Holding GmbH, Avstrija,
University of Rijeka, Faculty of Medicine,
Foundation of Nursing Studies (FoNS), London, UK,
Waterford Institute of Technology, Irska,
Queen Margaret University, The School of Health Sciences, Edinburg, UK,
University of Ediburgh, School of Health in Social Science, UK,
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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,
University of Rijeka, Faculty of Medicine, Croatia,
University of Sarajevo, Faculty of Heatlh Care, Bosnia and Hercegovina,
University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Serbia,
Faculty of Dental medicine and Health Osijek at Josip Juraj Strossmayer, University of
Osijek,
Private Bearer of Higher Education, European Center for Vocational Education – Heimerer,
Prishtine, Kosovo.

Partnerji, s katerimi imamo sklenjene bilateralne sporazume (http://www.fzv.um.si/center-zamednarodno-dejavnost), ter ostali partnerji, ki so navedeni med partnerji v Projektih
(http://www.fzv.um.si/raziskovalna-dejavnost-projekti), z institucijami iz 14 EU držav, ZDA in Rusije v
okviru skupine UDINE – C (https://udinenetwork.eu/).
Posebej tesno sodelovanje je vzpostavljeno z učnimi bazami fakultete:


































Univerzitetni klinični center Maribor,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor,
Dom Danice Vogrinec Maribor (enota Pobrežje, enota Tabor),
Sončni dom, družba za storitve d.o.o.,
Socialno varstveni zavod Hrastovec,
Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
ZUDV Dornava,
Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
SVZ Hrastovec,
Zdravstveni dom Dravograd,
Zdravstveni dom Lenart v Slovenskih goricah,
Zdravstveni dom Šentjur,
Bolnišnica Topolšica,
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje,
Dom Lipa, družba za socialno varstvene dejavnosti,
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
Dom starejših občanov Gornja Radgona,
Dom za varstvo odraslih Velenje,
CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o.,
Zdravstveni dom Lendava,
Dom starejših Šentjur,
Zdravstveni dom Ljutomer,
Zdravstveni dom Celje,
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Lambrechtov dom Slovenske Konjice,
Zdravstveni dom Velenje,
Dom pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
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Rezultati sodelovanja z zunanjimi partnerji:



















sodelovanje z zavodi in upoštevanje potreb trga dela pri pripravi študijskih programov
(UKC Maribor),
širitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo in z obiski visokošolskih učiteljev in
študentov na ustanovah, s katerimi sodelujemo (http://www.fzv.um.si/center-zamednarodno-dejavnost),
izvajanje mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih sodelujemo z gospodarstvom
(http://www.fzv.um.si/raziskovalni-institut-projekti),
zaključna dela vseh stopenj s področja aktualnih problemov v gospodarstvu (Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje, itd.),
objave izsledkov raziskovalnih rezultatov v znanstvenih in strokovnih publikacijah
(https://www.sicris.si/public/jqm/org.aspxlang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=500
&code1=org&code2=auto&psize=10&hits=1&page=1&count=1&id=774&slng=slv&search
_term=1604&order_by),
izobraževanje iz Temeljnih postopkov oživljanja za študente, dijake, osnovnošolce,
zaposlene na Univerzi v Mariboru in prebivalce lokalne skupnosti v sodelovanju z
Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovensko vojsko, Gorsko reševalno
službo Maribor in Prostovoljnim gasilskim društvom Rače (http://www.fzv.um.si/temeljnipostopki-o%C5%BEivljanja-1),
učna delavnica z naslovom »Oncology Care« v sodelovanju z Waterford Institute of
Technology
(Dr
Suzanne
Denieffe
&
Dr
Margaret
Denny)
(http://www.fzv.um.si/u%C4%8Dna-delavnica-%C2%BBoncology-care%C2%AB),
v sodelovanju z "International Sport and Culture Association" organizirala Dan brez dvigala
z namenom spodbujati in promovirati zdrav način življenja s fizičnimi aktivnostmi
(http://www.fzv.um.si/dan-brez-dvigala-na-um-fzv),
gostujoča predavanja raziskovalcev, profesorjev in kliničnih strokovnjakov s področja
zdravstvene
nege
iz
Združenih
držav
Amerike,
Turčije
in
Škotske
(http://www.fzv.um.si/um-fzv-gosti-raziskovalce-profesorje-klini%C4%8Dnestrokovnjake-s-podro%C4%8Dja-zdravstvene-nege-iz-zdru%C5%BEenih),
mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«
(http://www.fzv.um.si/mednarodna-znanstvena-konferenca-%C2%BBraziskovanjeizobra%C5%BEevanje-v-zdravstveni-negi%C2%AB-1),
predavanje z naslovom “Caring Science & Theory - Disciplinary structure of Nursing, Prof
Dr Margaret Jean Watson (http://www.fzv.um.si/raziskovalno-popoldne-september),
izobraževanje za klinične mentorje učnih baz in študente z naslovom »Osebna odličnost v
medosebnih odnosih« (http://www.fzv.um.si/izobra%C5%BEevanje-za-klini%C4%8Dnementorje-%C5%A1tudente),
izobraževanja s področja znanstvenoraziskovalnega dela za visokošolske učitelje in
sodelavce ter raziskovalce UM FZV - Raziskovalno popoldne, ki se izvaja vsaki mesec na UM
FZV,
učna delavnica za visokošolske učitelje - NANDA International – Negovalne diagnoze
(http://www.fzv.um.si/vabilo-na-u%C4%8Dno-delavnico-za-visoko%C5%A1olskeu%C4%8Ditelje-nanda-international),
učna delavnica za izvajalce kliničnih vaj v simuliranem kliničnem okolju z naslovom:
Predstavitev, delovanje in praktična uporaba infuzijske črpalke in črpalke na brizgo v učne
namene v simuliranem kliničnem okolju (http://www.fzv.um.si/u%C4%8Dna-delavnicapredstavitev-delovanje-prakti%C4%8Dna-uporaba-infuzijske-%C4%8Drpalke%C4%8Drpalke-na-brizgo-v-u%C4%8Dne) in učna delavnica "Predstavitev kratko in
dolgoelastičnega
kompresijskega
povijanja
spodnjih
okončin"

11

Samoevalvacijsko poročilo









UM FZV 2017/2018

(http://www.fzv.um.si/u%C4%8Dna-delavnica-predstavitev-kratkodolgoelasti%C4%8Dnega-kompresijskega-povijanja-spodnjih-okon%C4%8Din),
delavnice iz visokošolske didaktike za visokošolske učitelje in študente
(http://www.fzv.um.si/visokosolska-didaktika),
delavnica na temo »Person-centredness and the development of person-centred practice«
v sodelovanju z Queen Margaret University, Edinburgh, Velika Britanija (Prof Dr Brendan
McCormack in Ruth Magowan, MSc) (http://www.fzv.um.si/delavnica-%C2%BBpersoncentredness-and-development-person-centred-practice%C2%AB-0),
intenzivni program Poletna šola Student Retreat II (http://www.fzv.um.si/student-retreatii),
izobraževanje v sodelovanju z Zavodom za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana
Borštnarja Dornava na temo zdravstvene nege otrok s posebnimi potrebami
(http://www.fzv.um.si/izobra%C5%BEevanje-s-podro%C4%8Dja-zdravstvene-nege-otroks-posebnimi-potrebami),
znanstvena kavarna »Sim-Versity Café« v okviru Erasmus+ projekta Optimiziranje varnosti
pacienta z izobraževanjem zdravstvenih delavcev v simulacijskem okolju na področju
kulturnih kompetenc - Optimizing patient safety through culturally competent simulationbased education with health professionals (Sim-Versity)« (http://www.fzv.um.si/povabilona-znanstveno-kavarno-sim-versity-caf%C3%A9).

Število ključnih partnerjev pri uresničevanju strateških ciljev se glede na prejšnja leta ohranja z dobrim
medsebojnim sodelovanjem.

1.3

Notranja organizacija

1.3.1

Osnovne informacije o organiziranosti

[Besedilo lahko nadomestite s sliko organigrama, v kolikor ga imate izdelanega, ali s povezavo na spletno mesto,
kjer je organizacijska struktura jasno predstavljena.]

UM FZV je članica Univerze v Mariboru. Je javni visokošolski zavod. Delovanje univerze in njenih
fakultet temelji na relevantni nacionalni zakonodaji, Statutu in internih aktih Univerze v Mariboru.
Univerza v Mariboru s svojimi članicami pri strateškem načrtovanju sledi nacionalnim in mednarodnim
usmeritvam razvoja visokega šolstva. UM FZV je organizirana v skladu s Statutom Univerze v Mariboru,
ki jasno opredeljuje pristojnosti, naloge, pravice in dolžnosti vodstva, zaposlenih in študentov.
Osnovne informacije o organiziranosti UM FZV so dostopne na: http://www.fzv.um.si/o-fakulteti.
ORGANIZACIJSKE ENOTE – PEDAGOŠKO DELO
Pedagoško delo na UM Fakulteti za zdravstvene vede je organizirano znotraj organizacijskih enot.
Organigram UM FZV je dostopen na spletni povezavi http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete.
Iz njega so razvidne organizacijske enote, kot so Katedra za zdravstveno nego, Katedra za medicino in
fizioterapijo, Katedra za bioinformatiko, Katedra za interdisciplinarne vede ter Simulacijski center
znotraj katerih je organizirano pedagoško delo.
[Besedilo lahko nadomestite s sliko organigrama, v kolikor ga imate izdelanega, ali s povezavo na spletno mesto,
kjer je organizacijska struktura jasno predstavljena.]
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ORGANIZACIJSKE ENOTE – ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO
Znanstvenoraziskovalno delo na UM Fakulteti za zdravstvene vede je organizirano znotraj
organizacijskih enot.
Organigram UM FZV je dostopen na spletni povezavi http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete.
Iz njega so razvidne tudi organizacijske enote, kot so Inštitut zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut,
Inštitut za balneologijo in klimatologijo, Inštitut za zdravstvo in prehrano ter Simulacijski center, znotraj
katerih je organizirano znanstvenoraziskovalno delo.
[Besedilo lahko nadomestite s sliko organigrama, v kolikor ga imate izdelanega, ali s povezavo na spletno mesto,
kjer je organizacijska struktura jasno predstavljena.]

ORGANIZACIJSKE ENOTE – STROKOVNE SLUŽBE
Delo strokovnih služb je na UM Fakulteti za zdravstvene vede organizirano znotraj organizacijskih enot.
Organigram UM FZV je dostopen na spletni povezavi http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete.
Iz njega so razvidne tudi organizacijske enote, kot so Referat za študentske zadeve, Referat za
računovodske zadeve, Referat za kadrovske in habilitacijske zadeve, Referat za splošne administrativne
zadeve ter Knjižnica, znotraj katerih je organizirano delo strokovnih služb.
1.3.2

Organi upravljanja

Sestava organov in drugih enot upravljanja UM FZV in predstavništvo deležnikov v teh sledi načelom
enakopravnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja ter upoštevanja potreb deležnikov.
Sestava Senata UM FZV: http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete
Sestava Poslovodnega odbora UM FZV: http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete
Sestava Študentskega sveta UM FZV: http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete
Akademski zbor UM FZV: http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete
Komisije senata UM FZV za:





študijske zadeve,
za znanstvenoraziskovalne zadeve,
za ocenjevanje kakovosti,
za založniško dejavnost.

http://www.fzv.um.si/organiziranost-fakultete
Sestava Programskega sveta UM FZV: http://www.fzv.um.si/programski-svet-um-fzv
Člani Programskega sveta so predstavniki naslednjih institucij:







Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor,
Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor,
Splošne bolnišnice Murska Sobota,
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec,
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Sončnega doma, d. o. o., Maribor,
Doma Danice Vogrinec, Maribor,
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano,
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

1.4

Izobraževalna dejavnost in spremljanje diplomantov

1.4.1

Predstavitev študijskih programov

[Predstavite število programov po področjih, po deležih UNI/VS ter po stopnjah; grafično prikažite trend gibanja
števila študijskih programov v zadnjih 5 letih.]
[Obrazložite vzroke za morebitna ukinjanja/združevanja in/ali uvajanja novih študijskih programov; do cca. 1.500
znakov brez presledkov.]

NA UM FZV izvajamo:
 visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega,
 študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega (vsebuje 4 smeri: Zdravstvena nega, Urgentna
stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega, Preventivna prehrana in klinična dietetika),
 študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega,
 študijski program 2. stopnje Bioinformatika (skupni študijski program s Fakulteto za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko),
 študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu (skupni študijski
program s Fakulteto za organizacijske vede).
V zadnjih 5 letih nismo ukinjali študijskih programov.
Program 2. stopnje Zdravstvena nega se je glede na potrebe okolja le preoblikoval v štiri smeri, kar je
razvidno tudi iz Tabele 4.
Tabela 4: Študijski programi na UM FZV
Štud. program/študijsko leto
Zdravstvena nega 1 st
Zdravstvena nega 2 st
- smer Zdravstvena nega
- smer Urgentna stanja v zdravstvu
- smer Preventivna prehrana in klinična dietetika
- smer Gerontološka zdravstvena nega
Bioinformatika 2 st *
Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2 st **
Zdravstvena nega 3 st

13/14

14/15

FOV

15/16

16/17

17/18

FOV

* študijski program izvajamo v sodelovanju z UM FERI
** študijski program izvajamo v sodelovanju z UM FOV

Na podlagi poslanstva, strategije in odgovornosti UM FZV, da moramo poskrbeti za vertikalno
izobraževanje na področju stroke zdravstvena nega, smo v letu 2016 pridobili akreditacijo za izvedbo
študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega in v študijskem letu 2016/2017 vpisali prvo
generacijo študentov.
Študijski program je pripravljen po vzoru in izkušnjah univerz zahodnih držav sveta, kjer imajo doktorski
študijski programi jasen vpliv na zdravstveno nego kot znanstveno in akademsko disciplino.
S študijskim programom 3. stopnje Zdravstvena nega razvijamo jedro znanja na znanstvenoraziskovalni
osnovi za izboljšanje zdravstvene nege pacientov, njihovih družin in skupnosti, izobražujemo kreativne
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in ustvarjalne bodoče raziskovalce in znanstvenike ter visokošolske učitelje. Slovenski družbi smo prvi
ponudili celosten sistem visokošolskega izobraževanja na področju zdravstvene nege.
1.4.2

Usklajenost vpisa študentov s potrebami okolja

(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Pojasnite, kako usklajujete vpis študentov s potrebami relevantnih okolij in kako potrebe relevantnih okolij
spremljate; grafično prikažite trend števila diplomantov v zadnjih 5 letih, ter komentirajte trend (podajte samo
glavne zaključke; izpostavite programe UNI/VS ter stopnjo študija, za katere so največje/najmanjše potrebe na
trgu). Predlog nekaterih spletnih povezav:
https://ec.europa.eu/eures/public/sl/homepage
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kaj-napoveduje-poklicni-barometer
Opb: analiza razpisnih mest, števila vpisanih študentov in diplomantov je predstavljena v točki 3.1 – poglavje
Študenti.]

UM FZV je pred leti zmanjšala število vpisnih mest (iz 120 na 90) na programu 1. stopnje Zdravstvena
nega.
Zaposljivost in zaposlenost diplomantov UM FZV je visoka tako doma kot v tujini. Zaradi razmer v RS
na področju zdravstva se opaža vedno večja fluktuacija diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih
zdravstvenikov v tujino (predvsem Avstrijo in Nemčijo), saj so boljši delovni pogoji za delo, bolje plačani
kot v RS. S strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je bilo v letu 2018 izpostavljeno, da bi
potrebovali 2130 dodatnih diplomiranih medicinskih sester. V vseh bolnišnicah v Sloveniji je
primanjkljaj oz. pomanjkanje medicinskih sester. Primanjkljaj diplomiranih medicinskih sester kažejo
tudi podatki iz spletnega Poklicnega barometra v RS, kjer se strokovnjaki za zdravstveno nego uvrščajo
med poklice s primanjkljajem. V evidenci Zavoda za zaposlovanje je bilo julija 2018 56 iskalcev
zaposlitve (diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov) po podatki posredovanih s
strani Zbornice-Zveze na UM FZV kot zadeva: "Pobuda Zbornice-Zveze za povečanje vpisnih mest v
študijske programe prve stopnje Zdravstvena nega".
UM FZV na pobudo Ministrstva za zdravje razmišlja o povišanju vpisnih mest na študijskem programu
1. stopnje Zdravstvena nega, v kolikor bo za to dobila dodatna finančna sredstva. Zbornica – Zveza je
na UM FZV že podala pobudo za povečanje števila vpisnih mest. Graf 2 prikazuje trend števila
diplomantov v zadnjih petih letih po študijskih programih in načinu študija.
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Graf 2: Trend števila diplomantov v zadnjih petih letih po študijskih programih in načinu študija
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Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnja

Največ diplomantov imamo na UM FZV na študijskem programu VS - 1. stopnje Zdravstvena nega, kjer
je v zadnjih petih letih diplomiralo največ diplomantov v letu 2016, zaradi zaključka študija skladno z
zakonskimi določili.
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1.4.3

UM FZV 2017/2018

Spremljanje prehodnosti študentov

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Podajte zgolj ključne povzetke opravljene analize prehodnosti študentov za fakulteto po stopnjah študija in
letnikih, grafično prikažite vsaj 3-letni trend. Podrobnejši podatki in analiza prehodnosti (po programih in
posameznih letnikih) so vključeni v samoevalvacijsko poročilo študijskega programa. Priloga samoevalvacijskega
poročila fakultete so povzetki samoevalvacijskih poročil posameznih študijskih programov (intranet).]

Graf 2: Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega - podatki o prehodnosti študentov za študijska
leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018
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Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik je iz leta v leto naraščala tako na rednem kot na izrednem študiju.
Prehodnost iz 2. v 3. letnik je na rednem in izrednem študiju nekoliko upadla v študijskem letu
2016/2017, v študijskem letu 2017/2018 pa podatki kažejo na trend naraščanja.
Graf 3: Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega - podatki o prehodnosti študentov iz 1. v 2.
letnik za študijska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018
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Prikazani podatki so skupni za smer Zdravstvena nega smer Zdravstvena nega in smer Urgentna stanja
v zdravstvu.
Na rednem študiju je bila prehodnost v študijskem letu 2016/2017 manjša v primerjavi s preteklim
študijskim letom, med tem ko je zaznati trend naraščanja prehodnosti v študijskem letu 2017/2018.
Na izrednem študiju je razviden trend naraščanja prehodnosti.
Graf 4: Študijski program 2. stopnje Bioinformatika - podatki o prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik
za študijska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018
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UM FZV izvaja samo redni študijski program. Podatki o prehodnosti študentov kažejo na trend
naraščanje prehodnosti.
Graf 5: Študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu - podatki o
prehodnosti študentov za študijska leta 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018
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Študijski program izvaja UM FZV v sodelovanju z UM FOV, zato so prikazani podatki za obe fakulteti.
Na rednem študiju je za študijsko leto 2017/2018 trend naraščanja prehodnosti. Na izrednem študiju
so v študijskem letu 2015/2016 prešli vsi študenti, kasneje pa UM FZV in UM FOV nista več izvajali
izrednega študija.
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1.4.4

UM FZV 2017/2018

Spremljanje ustreznosti pridobljenih kompetenc oz. učnih izidov

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite načine spremljanja ustreznosti kompetenc oz. učnih izidov ter presojo in uporabo izsledkov. Pojasnite,
kako fakulteta zagotavlja sodelovanje z okoljem ali delodajalci, kot npr. vključenost strokovnjakov iz okolja v
študijskem procesu, programskih svetih itd.; izpostavite nadgrajevanje kompetenc, ki jih študentje pridobijo na
1., 2. in 3. stopnji.]

Vsaka učna enota se zaključi s končnim preverjanjem znanja in učnih izidov študenta. UM FZV se trudi
prenašati primere dobrih praks za preverjanje in oblikovanje ustreznosti kompetenc študentov. Pri tem
sodeluje tako, da vključuje strokovnjake iz programskega sveta in rezultate anket pri oblikovanju in
preverjanju ustreznosti kompetenc, ki jih pridobijo diplomanti. Pri spremembah študijskih programov
se upoštevajo priporočila delodajalcev glede na potrebe trga. UM FZV zagotavlja sodelovanje z okoljem
ali delodajalci s sodelovanjem predvsem v okviru študentskih projektov, kjer je zaznati trend v zadnjih
letih (v letu 2017 sta se izvajala 2 študentska projekta in v letu 2018 6 študentskih projektov).
Študenti na 1. stopnji ZN pridobijo ustrezno strokovno znanje, znanje s področja kvalitativnih in
kvantitativnih raziskovalnih metod, sposobnost reševanja zahtevnih strokovnih in delovnih problemov,
obvladovanje komuniciranja s pacienti, svojci, sodelavci in drugimi partnerji, pridobijo strokovno
kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost na področju ZN ter pri odločanju in vodenju
negovalnega tima. Namen študijskih programov 2. stopnje je razviti in nadgraditi znanje, spretnosti,
stališča in profesionalne vrednote, ki so jih študenti razvijali skozi visokošolski študijski program 1.
stopnje. Glede na štiri različne študijske smeri pridobijo študenti različne predmetno-specifične
kompetence. Kot zelo visoko raven doseganja kompetenc so diplomanti izpostavili kompetenco Praksa
na svojem področju, z oceno 4,54, kar je za 7 % višje kot preteklo leto. Študijski program 3. stopnje
omogoča študentom pridobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter
usposobljenost za samostojno razvijanje znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s
preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših
delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma
znanstvenega področja razvijanja kritične refleksije.
UM FZV uspešno sodeluje in širi mrežo s podjetji in drugimi javnimi institucijami na področju
znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih aktivnosti. Hkrati povečuje obseg povezovanja na
področjih raziskovanja, s spodbujanjem interdisciplinarnosti in prenosom dobrih praks. Organizira
raziskovalne popoldneve, učne delavnice z različnih področij, predavanja tujih visokošolskih učiteljev.
V okviru programskega sveta spodbuja sodelovanje zunanjih deležnikov pri oblikovanju, spreminjanju
in izvedbi študijskih programov. Spodbuja objave izsledkov raziskovalnih rezultatov v znanstvenih in
poljudnih publikacijah ter tako pripomore k boljši prepoznavnosti v regiji, v Sloveniji in v tujini. V
preteklem letu je bilo objavljenih 16 zelo kvalitetnih objav v revijah s faktorjem vpliva ter številni
prispevki na domačih in tujih konferencah z mednarodnim sodelovanjem. Informacije so sproti
ažurirane na spletni strani UM FZV, kjer so prosto dostopne in so namenjene tudi zunanji javnosti. Prav
tako spodbuja sodelovanje strokovnjakov iz okolja v študijskem procesu (vključenih 32 strokovnjakov)
ter v okviru somentorstev pri zaključnih delih) ter pri raziskovalnih projektih (vključenih 9). Objavljanje
prispevkov v časopisu UKC MB »Naša bolnišnica« in strokovnem glasilu Zbornice-Zveze »Utrip«. UM
FZV krepi zavest o družbeni odgovornosti in potrebah po trajnostnem razvoju (prilagaja vsebine
predmetov v učne načrte, spodbuja prostovoljstvo, dobrodelne projekte, pripravlja dogodke za dijake,
študente, zaposlene na UM ter ljudi v bližnji okolici).
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1.4.5
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Spremljanje zaposljivosti diplomantov in vzdrževanje dialoga z diplomanti

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako fakulteta spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene potrebe v okolju ter kako zbira in
zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih na področjih, ki so primerna kompetencam diplomantov.
Ovrednotite uspešnost delovanja kariernega centra fakultete in alumni kluba fakultete, če la-ta obstaja oz.
obstaja ločeno.]

UM FZV je v nenehnem stiku z delodajalci, saj glede na naravo študijskih programov in izvajanje klinične
prakse tekom študija, aktivno sodelujemo s posameznimi potencialnimi delodajalci/institucijami. V
sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Mariboru na UM FZV enkrat letno prirejamo predstavitev
delodajalcev, kamor povabimo predstavnike potencialnih delodajalcev/institucij v regiji in širše (tudi iz
tujine). V sklopu teh aktivnosti vsako leto pripravimo tudi strokovno ekskurzijo za študente – obisk
dveh do štirih institucij, kjer lahko študentje sami stopijo v kontakt z delodajalci, prav tako pa spoznajo
posamezne institucije. Glede na potrebe po zaposlovanju v praksi objavljamo tudi prosta delovna
mesta za diplomante na spletnih straneh fakultete kot tudi na e-Karierni tržnici
(https://kc.um.si/karierna-trznica/ogled/prosto-delovno-mesto-za-srednjo-ali-diplomiranomedicinsko-sestro-tehnika in http://www.fzv.um.si/novice#novica7278).
Karierni center in center za vseživljenjsko izobraževanje UM FZV ne deluje. Prav tako ne deluje Alumni
klub UM FZV. V sodelovanju s Kariernim centrom UM se izvaja anketa o sledljivosti zaposljivosti in
zaposlenosti vseh diplomantov UM, katerih podatkov pa za študijsko leto 2017/2018 s strani
Kariernega centra UM nismo pridobili.
Na UM FZV enkrat letno izvedemo anketo o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov. K sodelovanju
povabimo glavne medicinske sestre, pomočnike direktorjev za področje zdravstvene nege oz.
predstavnike potencialnih institucij, v katerih se zaposlujejo naši diplomanti in jih zaprosimo, da
ocenijo doseganje posameznih specifičnih kompetenc glede na posamezni študijski program, prav tako
v okviru zaposlenosti pozovemo diplomante, kateri so podali soglasje za sodelovanje ob zaključku
študija. Glede na dobljene rezultate ugotovimo, da je 78 % diplomantov 1. stopnje zaposlenih in da so
povprečno iskali zaposlitev 1,5 meseca. Odzivnost diplomantov 2. stopnje, vseh treh programov, je bila
zelo nizka (18), vendar jih je med njimi 89 % že zaposlenih. S strani delodajalcev je bil odziv še slabši,
saj smo dobili le dve vrnjeni anketi, iz katerih je razbrati, da sodelujoča delodajalca pri diplomantih
primanjkljaja znanja nista zaznala.
1.4.6

Dopolnilna izobraževanja in poletne šole

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Navedite, katera izobraževanja organizirate za potrebe zaposlitvenega trga, morda tudi v sodelovanju s partnerji
iz okolja, izpostavite sodelovanje s tujimi partnerji, podajte seznam poletnih šol, ki ste jih organizirali ter druge
oblike izobraževanj, ki jih organizirate.]

V letu 2017/2018 je UM FZV organizirala:





izobraževanje za mentorje, katerega se vsako leto udeleži več kot 100 udeležencev.
Izobraževanje je brezplačno, organizirano od leta 2012 in vsebuje vsebine z aktualno
problematiko na tem področju,
raziskovalne popoldneve, srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov,
diplomantov in zunanjih sodelavcev (v 2017/2018 organiziranih šest srečanj),
pet delavnic s področja visokošolske didaktike za visokošolske učitelje in študente,

20

Samoevalvacijsko poročilo






UM FZV 2017/2018

izobraževanje temeljnih postopkov oživljanja (TPO), organizirano že četrtič. Dogodka se letno
udeleži približno 300 posameznikov,
enotedenski intenzivni program - izobraževanje za vodenje v zdravstvu s profesorji in študenti
(11 UM FZV in 34 tujih študentov ter 6 UM FZV in 7 tujih profesorjev) iz partnerskih ustanov.
»Student Retreat II« je intenziven program za študente zdravstvene nege in babištva, izveden
v sklopu projekta RELATE (European Junior Leadership Academy for Student Nurses),
dodatna izobraževanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev, študentov ter vabljenih zunanjih
deležnikov. V ta namen organizirano 20 različnih učnih delavnic in predstavitev.

UM FZV na letni ravni v povprečju pripravi več kot 20 izobraževanj.
(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite, katere informacije in na kakšen način jih posredujete deležnikom in širši javnosti (časopisi, radio, TV,
internet, osebne predstavitve na šolah, sejmih ...), kako jih oblikujete, osvežujete in kdo pri tem sodeluje.
Predstavite promocijsko dejavnost fakultete.]

Osnovna naloga Delovne skupine za promocijo UM FZV je vsakoletna izvedba štirih informativnih
dnevov (in en dodaten dan izključno za dijake Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor) ter
udeležba na številnih sejmih oz. podobnih predstavitvah – v letu 2017/2018 smo se udeležili naslednjih:
 Informativa Ljubljana,
 Sejem Medical, Gornja Radgona,
 Informativni sejem študent: UM (Europark),
 karierni sejem v Celju,
 5. karierna tržnica v živo,
 predstavitev potencialnih delodajalcev,
 16. Simpozij Zbornice – Zveze,
 Srednja šola Slovenska Bistrica ipd.
Za deležnike in širšo javnost vsako leto pripravimo brošuro Informacije o študiju v slovenskem in
angleškem jeziku (v 2017/2018 naklada 800 in 300 izvodov), ki jo objavimo tudi na spletni strani UM
FZV. Informativna brošura je najbolj razširjen pripomoček za promocijo doma in v tujini, saj jo prejmejo
vsi udeleženci dogodkov ter jo v tujino nesejo vsi zaposleni na službenih poteh.
Novice in dogodki so ažurno objavljeni na spletni strani UM FZV, pomembnejše vsebine objavimo tudi
na Facebook strani UM FZV (v slovenskem jeziku) in na Twitter-ju (v angleškem jeziku). V kolikor gre za
pomembnejše dogodke, jih predstavimo v glasilu Utrip, UMniverzum ter reviji Naša bolnišnica. Po
potrebi v sodelovanju s Promocijsko službo Univerze v Mariboru, kamor dogodke posredujemo v
objavo na spletno stran univerze, izvajamo tudi intervjuje na različnih radijskih ali televizijskih postajah
oz. v dnevnem časopisju.
Občasno oglašujemo tudi na radiu ali v glasilu Zbornice-Zveze (Utrip). V preteklem letu smo posebej
oglaševali doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvene nega v državah bivše Republike
Jugoslavije in na Kitajskem. Pomembna je nabava malega promocijskega materiala (letaki, vrečke,
blokci, kemični svinčniki ipd.), ki ga na vseh dogodkih ponudimo udeležencem.
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1.4.7

UM FZV 2017/2018

Programi, deli programov ali predmeti, ki se izvajajo v tujem jeziku

[Predstavite seznam programov, delov programov oz. predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku; zaželeno je, da
navedete spletno povezavo, ki vključuje navedene informacije. Navedite število izvajalcev pedagoškega procesa
iz mednarodnega okolja, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa.]

UM FZV v študijskem letu 2017/2018 ni izvajala nobenega študijskega programa v tujem jeziku.
UM FZV je ponudila na študijskem programu 1. in 2. stopnje 42 učnih enot za tuje študente v angleškem
jeziku, ki so prišli na izmenjavo v okviru Erasmus+ programa, in sicer na podlagi individualnih
posvetovanj. Na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena nega je UM FZV izvedla 2 izbirna
predmeta v angleškem jeziku.
Število izvajalcev pedagoškega procesa iz mednarodnega okolja:




1.4.8

dodiplomski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega: 2 izvajalca (Andreas Schwarz,
Margaret Denny).
Podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega: 1 izvajalec (John Wells).
Podiplomski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega: 5 izvajalcev (Brendan McCormack,
Hugh McKenna, Iseult Wilson, Roger Watson, Kader Parahoo).
Praktično izobraževanje študentov

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite ureditev praktičnega izobraževanja in navedite (s spletnimi povezavami) relevantne/ključne
dokumente oz. spletne strani, iz katerih je razvidno, kako je sistem praktičnega izobraževanja urejen. Iz opisa naj
bo razvidna organiziranost, nosilci ter naloge udeležencev praktičnega izobraževanja. Izpostavite, obremenjenost

Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega se izvaja skladno z aktualnimi evropskimi direktivami
(Direktive 77/453 EGS in 89/595/EGS, 77/453 EEC in 89/595/EEC, Direktiva 2013/55/EU Evropskega
Parlamenta). 2300 ur, od skupno 5400 ur, predstavljajo klinične vaje, ki se izvajajo v vseh letnikih
študija. UM FZV izvaja klinične vaje v sodelovanju z različni zdravstvenimi, socialnovarstvenimi in
drugimi zavodi, ki so pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije akreditirani kot učne baze.
Klinične vaje koordinirajo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci v tesni povezavi z glavnimi in
kliničnimi mentorji iz učnih baz. UM FZV skrbi za kontinuirano izobraževanje, usklajevanje in tesno
povezovanje kliničnih mentorjev in visokošolskih učiteljev oz. sodelavcev. Vsako leto pripravimo
izobraževanje posebej namenjeno kliničnim mentorjem. Klinične vaje so organizirane tako, da delo
poteka v manjših skupinah. Na vseh kliničnih področjih je razmerje mentor študent 1:1, kar mentorju
zagotavlja individualno delo s študentom in s tem pogoje za odlično usposobljenost študenta. Takega
razmerja žal ne moremo zagotavljati na področju gerontološke zdravstvene nege, saj so kadrovski
normativi na področju socialno varstvenih zavodov drugačni od tistih v zdravstvenih zavodih. Na
področju gerontološke zdravstvene nege je razmerje mentor - študent 1:2, kar še vedno zagotavlja
kakovostno izvedbo kliničnih vaj. Med glavnimi kliničnimi mentorji v učnih bazah in šolskimi
koordinatorji UM FZV potekajo redni uvodni (pred pričetkom kliničnih vaj), končni evalvacijski sestanki
(po zaključku kliničnih vaj) in sprotni sestanki z namenom usklajevanja izvedbe kliničnih vaj in
zagotavljanja kakovostnega mentoriranja študentov UM FZV.
Poudarek kliničnih vaj je na individualnem pristopu, ki temelji na k osebi usmerjeni zdravstveni negi,
celostni obravnavi pacienta, utemeljenih na dokazih. Za usklajevanje novih znanj in pristopov k
pacientu je pomembno timsko delo, h kateremu vzpodbujamo in usmerjamo študente. Študenti v
sklopu kliničnih vaj usvojijo negovalne intervencije. Študenti so na kliničnih vajah urejeni skladno s
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Podobo študentov zdravstvene nege Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki je
dostopna na spletni povezavi:
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/Podoba_studenta_2014.pdf.
UM FZV kontinuirano in sproti spremlja zadovoljstvo z opravljanjem kliničnih vaj v učnih bazah, tako s
strani študentov in kliničnih mentorjev. Vsak študent po zaključku kliničnih vaj pri posamezni učni enoti
izpolni anonimno anketo o opravljenih kliničnih vajah. Prav tako izpolnijo anketo njihovi klinični
mentorji. Poleg zaprtih vprašanj, kjer študenti ocenjujejo stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, so
na anketi zastavljena tudi odprta vprašanja, kjer lahko študenti, oz. klinični mentorji napišejo svoja
razmišljanja in predlagajo izboljšave. Analiza anket s kliničnimi mentorji je eden od pomembnih vidikov
razprave v okviru evalvacijskih sestankov ob zaključku kliničnih vaj, na podlagi katerih se sproti
posodablja praktično izobraževanje študentov v kliničnem okolju. Poleg tega pa lahko študenti mnenje
v zvezi z zadovoljstvom s študijem izrazijo tudi v študentski anketi o obremenitvah in pedagoškem delu,
dostopni na spletni povezavi: https://www.um.si/kakovost/studentska-anketa/Strani/default.aspx.
Študentom 1. stopnje Zdravstvena nega, se na spletno stran, na razdelku na povezavi
http://www.fzv.um.si/zdravstvena-nega-1-st, objavijo Navodila za opravljanje kliničnih vaj in obrazci
ter seznam učnih baz, kontaktni podatki odgovornih v učnih zavodih pa se objavijo samo v Moodlu.
Študentom se sistem opravljanja kliničnih vaj predstavi na uvodnem sestanku posameznega letnika.
Rezultati anket so predstavljeni v Tabeli 5 in sicer ocene študentske ankete – klinične vaje v učnih
bazah, ter v tabeli 6, ki prikazuje analizo poteka kliničnih vaj v učnih bazah za mentorje.
Tabela 5: Ocene študentske ankete – klinične vaje v učnih bazah (n=777)
Trditve
1

Pred pričetkom KV ste bili seznanjeni z organizacijo
KV ste upravljali v ustreznem fizičnem okolju in prijetni
2
socialni klimi.
Na KV Vam je bilo zagotovljeno ustrezna pomoč in svetovanje
3
pri celostni obravnavi pacienta s strani mentorja.
Pri izvajanju AZN Vam je bila zagotovljena strokovna pomoč in
4
presoja vašega dela.
Pri opravljanju KV Vam je bila omogočena vključitev v timsko
5 delo in vsakodnevne aktivnosti. Pri tem Vam je bil v oporo
mentor.
6 Pri opravljanju KV ste bili vključeni v delovanje tima.
Pri opravljanju KV ste sprejemali odgovornost za opravljanje
7
dela.
8 Pri opravljanju KV ste skrbeli za varnost pacientov.
9 Pri opravljanju KV ste vedno ravnali v skladu z etičnimi načeli.
10 Na KV Vam je bil zagotovljen strokovni in osebnostni razvoj.
Pri opravljanju KV ste upoštevali pravila profesionalne
11
urejenosti in komunikacije.
Pri opravljanju KV in študiji primera Vam je šolski koordinator
12
nudil podporo.

1
2
3
4
x̄
(%) (%) (%) (%)
0,1 1,4 18,5 79,5 3,78
0,6

3,6

23,2 72,6 3,68

0,6

2,1

20,8 76,3 3,73

0,4

2,8

22,3 74,5 3,71

0,8

3,9

22,1 73,2 3,68

0,9

4,4

22,7 72,1 3,66

0,1

0,3

10,9 88,5 3,88

0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
2,6

6,8 93,2 3,93
8,4 91,6 3,92
25,6 69,8 3,66

0,0

0,0

11,6 87,6 3,88

0,8

2,4

16,7 79,2 3,76
SKUPAJ 3,77
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Organizacijo in izvedbo kliničnih vaj v učnih bazah so študentje (n = 777) zelo pozitivno ocenili, saj je
odstotek odgovorov na vsa vprašanja največji pri oceni 4, kar pomeni najvišjo stopnjo
strinjanja/zadovoljstva. Povprečna ocena zadovoljstva študentov s kliničnimi vajami je bila 3,77 (od 4),
kar je sicer za 1 % manj kot lani, vendar pa trend spremljanja zadovoljstva s kliničnimi vajami nakazuje
visoko stopnjo zadovoljstva študentov (94 %) s kliničnimi vajami.
Tabela 6: Ocene ankete - potek kliničnih vaj v učnih bazah za mentorje (n=264)
Trditve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Študenti so opravljali KV v ustreznem fizičnem okolju in
prijetni socialni klimi.
Študentom je bila zagotovljena ustrezna pomoč in svetovanje
pri celostni obravnavi pacientov.
Študentom je bila pri izvajanju aktivnosti ZN zagotovljena
strokovna pomoč in presoja njihovega dela.
Študenti so pri opravljanju KV kazali željo po vključevanju v
timsko delo in vsakodnevne aktivnosti.
Študenti so bili pri opravljanju KV vključeni v delovanje
negovalnega tima.
Študenti so pri opravljanju KV pristopali k delu oziroma AZN
na ustrezen oz. strokoven način.
Študenti so pri opravljanju KV sprejemali odgovornost za
opravljeno delo.
Študenti so pri opravljanju KV skrbeli za varnost pacientov.
Aktivnosti ZN, ki so jih izvajali študenti, so bile izvedene v
skladu s strokovnimi smernicami in strokovnimi standardi ZN.
Študenti so pri opravljanju KV ravnali v skladu z etičnimi
načeli.
Študenti so pri opravljanju KV izkazovali samoiniciativnost.
Študentom je bil na KV zagotovljen strokovni in osebnostni
razvoj.
Študenti so pri opravljanju KV uspešni (gledano v celoti).
Študenti so pri opravljanju KV upoštevali hišni red in delovne
sheme učnega zavoda.
Študenti so pri opravljanju KV upoštevali pravila profesionalne
urejenosti in komunikacije.

1
2
(%) (%)

3
(%)

4
(%)

0,0

1,1

35,2 63,6 3,63

0,0

0,4

26,1 73,5 3,73

0,0

0,4

26,5 73,1 3,73

0,0

2,7

34,5 62,9

3,6

0,0

0,8

28,8 70,1

3,7

0,0

1,5

34,8 63,6 3,62

0,0

2,3

29,9 67,8 3,66

0,0

0,4

29,5 70,1

3,7

0,0

0,8

28,8 70,5

3,7

0,0

0,8

26,9 72,3 3,72

0,4

2,7

37,5 59,5 3,56

0,0

0,8

31,4 66,3 3,67

0,4

1,9

31,4 66,3 3,64

0,0

1,1

26,9 71,6 3,71

0,0

1,5

26,9 71,6

x̄

3,7

SKUPAJ 3,67
Iz rezultatov ankete, ki se je izvajala med mentorji (n = 264) glede poteka kliničnih vaj v učnih bazah
(delo s študenti), je razvidno, da je bil tudi pri tej anketi največji odstotek odgovorov ocenjen z oceno
4, kar pomeni najvišjo stopnjo strinjanja. Povprečna ocena s strani mentorjev je bila 3,67, kar je sicer
za 3,7 % manj kot lansko leto, vendar kljub temu trend spremljanja zadovoljstva mentorjev glede
poteka kliničnih vaj kaže visoko stopnjo zadovoljstva (92 %).
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1.5

Znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost

1.5.1

Uspešnost znanstvenoraziskovalnega dela

[Predstavite kvantitativno oceno znanstvenoraziskovalnega dela po metodologiji ARRS (podatke o številu točk po
posameznih kategorijah A'', A' ... ter citiranost, predstavite absolutno in normirano na FTE za celotno fakulteto
ter predstavite trende za zadnjih 5 let; v prilogo lahko dodate tudi natančnejše analize teh kazalcev po
organizacijskih enotah (inštitutih, oddelkih, katedrah ...) ali morda po raziskovalnih programih. Glede na specifiko
raziskovalnih področij posamezne fakultete lahko dodate tudi druge za vas relevantne dodatne kategorije (kot
npr. monografije, uredništva v domačih/tujih založbah, programski odbori konferenc ipd. Opb.: po kadrovski
strukturi je analiza podana pod točko 2.4.]

V tabelah 7 in 8 so predstavljene vrednosti točk po ključnih kategorijah, ki se vodijo v sistemu SICRIS in
ponazarjajo trend raziskovalne dejavnosti na UM FZV v zadnjih petih letih. Ne glede na dejstvo, da je
število točk v zadnjem letu nekoliko padlo, pričakujemo povečano aktivnost v publiciranju
raziskovalnega dela, saj se bo raziskovalna dejavnost zaposlenih z vpisom večjega števila zaposlenih na
doktorski študij bistveno povečala.
Tabela 7: Absolutne vrednosti ocene znanstvenoraziskovalnega dela po metodologiji ARRS
leto/kategorija
2014
2015
2016
2017
2018

A''
80,00
27,79
107,04
0
66,88

A'
179,76
314,64
367,51
300,65
149,90

A½
300,13
394,64
605,91
676,96
308,46

A1
3,74
4,09
4,47
5,32
3,49

CI10
1264
1479
1687
1899
2156

Tabela 8: Normirane vrednosti po FTE ocene znanstvenoraziskovalnega dela po metodologiji ARRS
leto/kategorija
2014
2015
2016
2017
2018

A''
2,84
0,99
3,80
0,00
2,37

A'
6,37
11,16
13,03
10,66
5,32

A½
10,64
13,99
21,49
24,01
10,94

A1
0,13
0,15
0,16
0,19
0,12

CI10
44,82
52,45
59,82
67,34
76,45

A'' - izjemni dosežki
A' - zelo kvalitetni dosežki
A½ - pomembni dosežki
A1 – kvantitativna ocena objav po SICRIS
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih
Podatki so normirani glede na FTE (28,2 za leto 2018).

Iz tabel 7 in 8 je razvidno, da smo v letu 2018 (v primerjavi z letom prej) povečali število objav A'', žal
pa istemu trendu nismo sledili pri drugih vrstah objav. Pozitiven trend je možno zaznati tudi pri številu
citatov, kjer se število citatov konstantno zvišuje. Tako se je v zadnjih petih letih to število povečalo iz
1264 (v letu 2014) na 2156 (v letu 2018), kar predstavlja 59 % povečanje števila citatov.
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Predstavitev uspešnosti umetniškega dela

[Predstavite in ovrednotite rezultate umetniškega dela (za fakultete, kjer izvajajo umetniško dejavnost).]

1.5.3

Raziskovalni programi in projekti, patenti, mladi raziskovalci

[Za zadnjih 5 let grafično predstavite skupno število raziskovalnih programov in projektov; umetniških, razvojnih
in drugih projektov ter število mladih raziskovalcev.]

Na UM FZV so raziskovalci v obdobju od 2014 do 2018 oddali 105 projektnih prijav, od katerih jih je
bilo 48 (46 %) uspešnih. Število projektov, ki so se izvajali v posameznem letu, se je v tem obdobju
gibalo med 11 (2014) in 17 (2015 in 2018) projekti (Graf 7).
Graf 6: Število projektov v izvajanju za 5-letno obdobje od 2014 do 2018
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Graf 7: Število prijavljenih in uspešno pridobljenih projektov za 5-letno obdobje od 2014 do 2018
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Tabela 9 prikazuje gibanje števila mladih raziskovalcev v zadnjih 5 letih, kjer je dobro viden trend upada
števila mladih raziskovalcev. Znižanje števila mladih raziskovalcev pripisujemo predvsem dejstvu, da je
bilo v zadnjih letih dodeljevanje mladih raziskovalcev mentorjem prepuščeno vodjem programskih
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skupin, kjer je bilo kandidiranje raziskovalcev z UM FZV bistveno oteženo zaradi dejstva, da UM FZV
nima svoje programske skupine.
Tabela 9: Gibanje števila mladih raziskovalcev v zadnjih petih letih
2014
3
1.5.4

2015
2

2016
2

2017
2

2018
1

Mednarodni projekti

[Število mednarodnih projektov predstavite grafično po kategorijah (H2020, Era-Net, Erasmus, bilateralni
projekti, CEEPUS mreže ...). Podajte trend za zadnjih 5 let.]

UM FZV je v obdobju 2014-2018 sodelovala v 44 različno dolgo trajajočih mednarodnih projektih (glede
na vir financiranja). Številčno največ je bilo t.i. študentskih projektov, ponosni smo tudi na hkratno
izvajanje treh ERASMUS+ KA2 projektov (Graf 9). Iz Grafa 10 je razvidno tudi, da trend vključenosti v
mednarodne projekte na UM FZV v zadnjih letih narašča, saj je UM FZV v letu 2014 izvajala 10 in v letu
2018 kar 17 mednarodnih projektov.
Graf 8: Število mednarodnih projektov po kategorijah v obdobju 2014-2018
18
16
14
12
10
8

6
4
2
0
NFM in EGP

TEMPUS

SCOPES

H2020

ERASMUS+

OSTALO

ARRS
ŠTUDENTSKI
BILATERALA PROJEKTI

Graf 9: Število mednarodnih projektov, ki so se izvajali v obdobju 2014-2018
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Organizacija konferenc in strokovnih srečanj

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, katera srečanja (konference, simpozije ...) ste organizirali; podajte seznam srečanj in prikažite trend
posameznih srečanj za zadnjih 5 let.]

UM FZV organizira več srečanj vsako leto. V začetku leta organizira zelo obiskano
izobraževanje/strokovno srečanje za mentorje, v juniju pa organizira mednarodno znanstveno
konferenco, kjer visokošolski učitelji in študenti z uglednih tujih in domačih univerz predstavljajo
aktualne znanstvenoraziskovalne prispevke za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini
usmerjeno zdravstveno obravnavo. Posebej gre izpostaviti organizacijo izobraževanja iz temeljnih
postopkov oživljanja z AED, v katerega vključi poleg strokovne javnosti še laično javnost.
UM FZV skrbi za nenehno organizacijo strokovnih srečanj (predavanja, delavnice in usposabljanja, ki
jih večinoma izvajajo tuji gostje) ter ažurno podajanje relevantnih strokovnih in
znanstvenoraziskovalnih spoznanj na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved za visokošolske
učitelje in sodelavce, študente in strokovno javnost. Seznam vseh srečanj v preteklih petih letih je
priloga (Priloga 15) tega poročila. Zaznati je konstantno organiziranje konferenc in strokovnih srečanj
v zadnjih letih. Težave predstavljajo finančni stroški posameznega organiziranja srečanja.
Graf 10: Število strokovnih srečanj na UM FZV v obdobju 2014 - 2018
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Podrobnejše poročilo o organizaciji konferenc in strokovnih srečanj je podano v prilogi (Priloga 15) .
1.5.6

Vključevanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega, umetniškega oz. strokovnega dela v
izobraževalni proces in vključevanje študentov v raziskovalno delo

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako fakulteta rezultate znanstvenoraziskovalnega, umetniškega oz. strokovnega dela vključuje v
izobraževalni proces; podajte konkretne primere, kot na primer število objav s študenti in diplomanti – absolutno
in normirano po FTE]

Na UM FZV se trudimo aktivno vključevati študente v raziskovalno delo že od uvedbe magistrskega
študijskega programa. Vključevanje študentov v raziskovalno delo pa nam omogočajo tudi t.i.
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študentski projekti po shemah »Po kreativni poti do znanja« (PKP) in »Študentski inovativni projekti za
družbeno korist« (ŠIPK). Na ta način se študenti pridružujejo raziskovalcem UM FZV tudi pri publiciranju
raziskovalnega dela, kar je vidno tudi pri znanstvenih člankih objavljenih v revijah s faktorjem vpliva.
V letu 2018 so študenti UM FZV kot soavtorji sodelovali pri 6 (0.21/FTE) člankih, ki so bili objavljeni v
revijah s faktorjem vpliva. V letu 2017 je bilo, kljub višjemu skupnemu številu člankov v tem letu,
takšnih člankov 5, kar pomeni, da se je delež člankov objavljenih v revijah s faktorjem vpliva, kjer so bili
kot soavtorji vključeni študenti, v letu 2018 povečal.
Hkrati pa nam tovrstni projekti omogočajo tudi prenos novega znanja iz sodelujočih podjetij do
raziskovalcev ter študentov. Visokošolski učitelji, ki v teh projektih sodelujejo, rezultate raziskovalnih
projektov prenašajo tudi v svoje pedagoško delo. Vsak izmed nosilcev predmetov je vsako leto pozvan,
da svoj učni načrt posodobi tudi z vidika svojih referenc, ki odražajo rezultate raziskovalnega dela in
povezavo z učno vsebino predmeta.

1.6

























Prednosti
Veliko število mednarodnih sporazumov in povečano število sodelovanja s fakultetami in
univerzami po svetu.
Prva fakulteta s področja zdravstvene nege z akreditiranim študijskim programom 3. stopnje
Zdravstvena nega.
Stalno posodabljanje obstoječih in razvijanje novih študijskih programov v skladu s potrebami
stroke zdravstvene nege, družbe in širšega regijskega okolja.
Veliko število obiskov tujih priznanih visokošolskih učiteljev.
Veliki interes za študij, saj je za vpis na UM FZV potrebnih najvišje število minimalnih točk za
vpis, v primerjavi z drugimi fakultetami, ki izvajajo program zdravstvena nega v Sloveniji.
Pozitiven trend pridobljenih projektov v zadnjih 5 letih.
Skrb za ohranitev števila ključnih partnerjev pri uresničevanju strateških ciljev.
Oblikovanje različnih smeri programa Zdravstvena nega 2. stopnja glede na potrebe okolja.
Izvajanje 2 programov 2. stopnje v sodelovanju z drugimi fakultetami.
Zadnjih 5 let ni bilo ukinitve študijskih programov.
Zaznan trend naraščanja prehodnosti med letniki tako na 1. stopnji (6 %) in 2. stopnji (20 %).
Vključevanje strokovnjakov iz okolja v pedagoški proces, somentorstvih zaključnih del ter v
raziskovalne projekte.
Predstavitve delodajalcev ter organiziranje strokovnih ekskurzij za študente.
Več kot 20 organiziranih izobraževanj.
Dobra promocijska dejavnost.
Ponudba 42 učnih enot za tuje študente v angleškem jeziku.
Vključitev tujih izvajalcev iz mednarodnega okolja na 1., 2. in 3. stopnji študijskega programa
Zdravstvena nega.
Vsako leto organizirano izobraževanje za mentorje kliničnih okolij, v katerih potekajo klinične
vaje za študente 1. in 2. stopnje.
Visoka stopnja zadovoljstva študentov s kliničnimi vajami.
Vsako leto organizirana mednarodna znanstvena konferenca.
Redno organiziranje raziskovalnih popoldnevov.
Aktivno vključevanje študentov v projekte.
Učinkovito izvajanje študijskih programov s sodobnimi učnimi pristopi.
Dobra zaposljivost diplomantov.
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Razvejana mreža učnih baz in dobro sodelovanje z njimi.
Večje število mednarodnih projektov.
Fakulteta spremlja ustreznost kompetenc diplomantov s strani delodajalcev.
Sodelovanje visokošolskih učiteljev z drugimi visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji.
Spremljanje zaposlovanja diplomantov UM FZV in spremljanje ustreznosti kompetenc
diplomantov UM FZV.
Kontinuirano izvajanje študentskih projektov, kamor se vključujejo študenti in potencialni
delodajalci.
Absolutne vrednosti in normirane vrednosti po FTE so za izjemne dosežke in čiste citate višje
kot prejšnja leta.

Priložnosti za izboljšanje
Krepiti aktivnosti na področju družbene odgovornosti.
Oblikovati kazalnike za spremljanje uresničevanja zastavljenega poslanstva in vizije UM FZV.
Povečati število objav, predvsem v revijah s faktorjem vpliva.
Zaposlitev večjega števila visokošolskih učiteljev zaradi velike obremenjenosti izvajalcev s
pedagoškim, znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom.
Vzpostaviti delovanje Alumni kluba in kariernega centra.
Dogovoriti se z drugimi fakultetami v Sloveniji glede podljšanja izvedbe študijskega programa
1. stopnja Zdravstvena nega za eno leto (iz treh na štiri leta), zaradi velike obremenitve
študentov, ki morajo v okviru omenjenega programa opraviti 5400 ur.
Priprava študijskega programa 2. stopnje v tujem jeziku.
Povečati število mednarodnih publikacij.
Proučiti možnosti za oblikovanje programske skupine UM FZV.
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2.

KADRI

2.1

Kadrovska struktura visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
znanstvenih delavcev

[Predstavite kadrovsko strukturo fakultete – podajte število visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na naziv in
delovno mesto. Posebej izpostavite mlade raziskovalce in raziskovalce zaposlene na projektih. Podajte trend za
vsaj zadnji 2 leti.]

UM FZV ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po obsegu in kakovosti ustreza pedagoškemu in
raziskovalnemu delu. UM FZV ima velik delež pogodbenih sodelavcev, zaradi »vsebine« študijskih
programov in razpoložljivih ustrezno habilitiranih kadrov, ki bi jih fakulteta lahko zaposlila.
Tabela 10: Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Naziv
Redni profesorji
Izredni profesorji
Docenti
Lektor
Višji predavatelji
Predavatelji
Asistent z doktoratom
Asistent z magisterijem
Asistent z visoko izobrazbo
Strokovni sodelavec
Skupaj

Redno
2
3
4

Pogodbeno
24
12
26
1
9
8
6
1
8
88
183

10
4
1
1
6
1
32

Skupaj
26
15
30
1
19
12
7
2
14
89
215

Iz tabele 10 je razvidno število visokošolskih učiteljev in sodelavcev po nazivih, število pogodbenih
sodelavcev in skupno število.
Tabela 11: Gibanje redno in pogodbeno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Leto
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Redno
27
27
30
30
32

Pogodbeno
213
172
198
181
183

Skupaj
240
198
228
211
215

V tabeli 11 je prikazan trend gibanja redno in pogodbeno zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na UM FZV za obdobje zadnjih 5 let. Razvidno je minimalno večje število redno zaposlenih.
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Tabela 12: Gibanje redno zaposlenih raziskovalcev
Leto
2016/2017
2017/2018

Mladi raziskovalci
1
0

Raziskovalci
1
1

Število raziskovalcev
2
1

V tabeli 12 je prikazan trend gibanja redno zaposlenih raziskovalcev na UM FZV za obdobje zadnjih 2
let. Na UM FZV v letu 2017/2018 nismo imeli nobenega mladega raziskovalca.
Na UM FZV se že več let soočamo z izrednim kadrovskim deficitom. Izjemni večletni kadrovski deficit
imamo na Katedri za zdravstveno nego. Izbira kandidatov na razpisu ni bila uspešno izvedena, saj se
kandidati, ki so izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnih mest niso odločili za sklenitev delovnega
razmerja (nižje plače, kot so na področju zdravstva,…). V slovenskem prostoru primanjkuje medicinskih
sester, ki bi izpolnjevali pogoje za izvolitev v docenta in v višje nazive.

2.2

Pedagoška obremenjenost kadrov po strukturi (nazivih)

[Predstavite pedagoško obremenjenost sodelavcev po nazivih v smislu pedagoške obremenitve izvajalcev
študijskih programov; izpostavite podatke, kot npr. število študentov na pedagoškega delavca, število ur
neposredne pedagoške obremenitve na pedagoškega delavca, koliko sodelavcev ima nadobvezo, koliko
sodelavcev ima dopolnilno delo iz naslova pedagoške dejavnosti ... Podatke predstavite absolutno in po deležih
zaposlenih.]

Na UM FZV imajo pretežno vsi visokošolski učitelji in sodelavci polno pedagoško obremenitev, in sicer
v okviru redne zaposlitve:




Neposredno pedagoško obvezo.
Dodatno pedagoško obvezo,
ter še dopolnilno delovno razmerje.

Na UM FZV smo imeli v študijskem letu 2017/2018 vpisanih 650 študentov, kar pomeni, da je na enega
pedagoškega delavca 19,11 študenta. Iz grafa 12 je razvidno, da je v zadnjih dveh letih število študentov
na pedagoškega delavca približno enako oz. se minimalno znižuje.
Graf 11: Število študentov na pedagoškega delavca
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Visokošolski učitelji imajo neposredno pedagoško obvezo 6 – 9 ur in dodatno pedagoško obvezo 2 – 3
ure (odvisno od naziva). Visokošolski sodelavci imajo neposredno pedagoško obvezo 10 ur in dodatno
pedagoško obvezo 4 ure.
Od 32 pedagoških delavcev ima nadobvezo 20 (62,5 %) pedagoških delavcev, 14 (43,8 %) pedagoških
delavcev pa ima tudi dopolnilno delo iz naslova pedagoške dejavnosti. Iz grafa 13 so razvidne
obremenitve pedagoških delavcev za zadnja tri leta. Trend za zadnja tri leta je približno enak (±1).
Graf 12: Obremenitve pedagoških delavcev za zadnja tri leta
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Znanstvenoraziskovalna oz. umetniška uspešnost po strukturi (nazivih)

[Predstavite znanstvenoraziskovalno oz. umetniško uspešnost po strukturi (nazivih). Za raziskovalce predstavite
naslednje podatke ločeno po nazivih (redni prof. oz. znanstveni svetnik, izr. prof., ....): št. točk iz SICRIS po
posameznih nazivih A'', A', A1/2 in citiranost, število projektov in patentov, število mladih raziskovalcev. Podatke
predstavite grafično za obdobje zadnjih 5 let in sicer podajte absolutne vrednosti za vse zaposlene, tudi delno
zaposlene in pogodbeno zaposlene, ter normirano na število FTE zaposlenih sodelavcev v določenem nazivu, pri
čemer je število FTE seštevek polnih zaposlitev in deležev delnih zaposlitev. Projekt štejete vsem, ki so na projektu
(delno ali polno) zaposleni. Patent štejete vsem prijaviteljem (soavtorjem) patenta.]

V nadaljevanju predstavljamo znanstvenoraziskovalno uspešnost po nazivih ter sledečih kategorijah:
A'' - izjemni dosežki
A' - zelo kvalitetni dosežki
A½ - pomembni dosežki
A1 - kvantitativna ocena objav po SICRIS
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2008-2017)
Projekti
Posamezni graf prikazuje trend znanstvenoraziskovalne uspešnosti v posamezni kategoriji v zadnjih
petih letih za sledeče nazive:





AS – asistent, asistent z magisterijem in asistent z doktoratom
DOC - docent
IP – izredni profesor
RP – redni profesor
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VP – višji predavatelj
P - predavatelj
SO - strokovni sodelavec

Graf 13: Število točk A'' raziskovalcev UM FZV po kategorijah zaposlenih
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Graf 14: Število točk A' raziskovalcev UM FZV po kategorijah zaposlenih
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Graf 15: Število točk A1/2 raziskovalcev UM FZV po kategorijah zaposlenih
250
200
150
100
50
0
2014

2015
AS

P

2016
RP

SO

34

2017
VP

DOC

2018
IP

Samoevalvacijsko poročilo

UM FZV 2017/2018

Graf 16: Število točk A1 raziskovalcev UM FZV po kategorijah zaposlenih
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Graf 17: Število točk CI10 raziskovalcev UM FZV po kategorijah zaposlenih
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Graf 18: Aktivna udeležba raziskovalcev UM FZV po kategorijah zaposlenih
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Grafi v nadaljevanju prikazujejo znanstvenoraziskovalno uspešnost po nazivih ter kategorijah ob
upoštevanju normiranih podatkov glede na FTE.
Graf 19: Število točk A'' normirano na število raziskovalcev (glede na FTE) UM FZV po kategorijah
35
30
25
20
15
10

5
0
2014

2015
AS

P

2016
RP

SO

2017
VP

DOC

2018
IP

Graf 20: Število točk A' normirano na število raziskovalcev (glede na FTE) UM FZV po kategorijah
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Graf 21: Število točk A1/2 normirano na število raziskovalcev (glede na FTE) UM FZV po kategorijah
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Graf 22: Število točk A1 normirano na število raziskovalcev (glede na FTE) UM FZV po kategorijah
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Graf 23: Število citatov normirano na število raziskovalcev (glede na FTE) UM FZV po kategorijah
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Graf 24: Število projektov normirano na število raziskovalcev (glede na FTE) UM FZV po kategorijah
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Iz zgornjih grafov lahko vidimo veliko varianco v opazovanih vrednostih, ki je posledica majhnega
števila zaposlenih, ki ga je le do neke mere smiselno deliti po nazivih v še manjše skupine. Ne glede na
prej omenjeno dejstvo, je možno opaziti pozitiven trend predvsem na področju števila citatov. Tudi pri
normiranem številu projektov, v katere so bili vključeni raziskovalci UM FZV, je v primerjavi z letom
2017 možno opaziti pozitiven trend (> 50 %).
Pozitiven trend je opazen tudi v določenih skupinah pri SICRIS točkah (predvsem A1 in A1/2), kjer je
rast števila točk v primerjavi s prejšnjim letom zabeležena pri izrednih profesorjih, docentih, pa tudi
asistentih.
Nekoliko slabši rezultat beležimo pri številu točk v drugih kategorijah, predvsem pa pri vrhunskih
objavah (A'' in A'), kjer obstaja še veliko priložnosti za izboljšanje trenutne situacije.

2.4

Izpolnjevanje pogojev za mentorstvo mladih raziskovalcev ter
pridobitev raziskovalnih programov in projektov po strukturi (nazivih)

[Predstavite in ovrednotite izpolnjevanje pogojev ARRS za pridobitev mladih raziskovalcev ter raziskovalnih
programov in projektov po strukturi oz. nazivih.]

Od skupno 39 raziskovalcev na UM FZV, jih je v letu 2018 imelo 17 (44 %) doktorat znanosti. V
primerjavi z letom prej (46 %) se je ta odstotek znižal za 2 %. Od teh nihče ne izpolnjuje pogojev za
mentorja mlademu raziskovalcu po razpisnih pogojih razpisa MR+ (A1 ≥ 0,3, A'' ≥ 50, CI ≥ 300).
Pogoje za nosilca temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje 7 raziskovalcev UM FZV (1 docent, 3
izredni profesorji, 3 redni profesorji), kar je enako število kot v letu 2017.

2.5

Merila za izvolitve v nazive in izvolitvena področja

[Podajte spletno povezavo, na kateri so navedena merila za izvolitve v nazive; v tabeli prikažite število izvolitev v
zadnjem evalvacijskem obdobju ter opredelite, koliko je bilo izvolitev v višji naziv, ponovno izvolitev v isti ali nižji
naziv in koliko sodelavcev več ni izpolnilo pogojev za izvolitev; predstavite strukturo senata fakultete (ime in
priimek senatorja, naziv, znanstveno oz. umetniško področje) ter ovrednotite, kako je v senatu zagotovljena
zastopanost vseh znanstvenih in umetniških področij na fakulteti].

Merila za izvolitve v nazive in izvolitvena področja so dostopna, s prijavo z digitalno identiteto, na
spletni strani UM FZV: Zaposleni_Gradiva in obrazci za zaposlene_Kadrovske in habilitacijske zadeve.
Tabela 13: Število izvolitev v študijskem letu 2017/2018:

V št. letu
2017/2018

Redni
profesor

Izredni
profesor

Docent

Znanstveni
sodelavec

Višji
predavatelj

Predavatelj

Učitelj
veščin

Asistent

Strokovni
sodelavec

1

/

4

/

5

3

/

4

4

Iz tabele 14 je razvidno, da je bilo 47,6 % izvolitev v višji nazive, 47,6 % ponovnih izvolitev v naziv ter 1
izvolitev v nižji naziv.
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Tabela 14: Izvolitve v višji naziv, nižji naziv in ponovne izvolitve v študijskem letu 2017/2018

Izvolitev v višji
naziv
Ponovna
izvolitev v naziv
Izvolitev v nižji
naziv

Redni
profesor

Docent

Višji
predavatelj

Predavatelj

Asistent

Strokovni
sodelavec

1

3

3

1

2

/

/

1

2

1

2

4

/

/

/

1

/

/

Skladno s Splošnim aktom o sestavi, volitvah, oblikovanju in delovanju senatov članic UM (UPB 1) je
»Senat Fakultete za zdravstvene vede je sestavljen iz:





5 članov s področja zdravstvene nege,
2 člana s področja bioinformatike,
1 član s področja interdisciplinarnih ved,
1 član s področja medicine in fizioterapije.

Senat Fakultete za zdravstvene vede je sestavljen iz 9 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev, 3 članov iz vrst študentov in dekana, ki je član po funkciji.«
Sestava Senata UM FZV s področjem:











Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, predsednica
Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, (Zdravstvena nega)
Viš. predav. mag. Barbara Donik, (Zdravstvena nega)
Viš. predav. mag. Vida Gönc, (Zdravstvena nega)
Predav. Jasmina Nerat, (Zdravstvena nega)
Doc. dr. Jadranka Stričević, (Zdravstvena nega)
Prof. dr. Sonja Šostar Turk, (Interdisciplinarne vede)
Doc. dr. David Haložan, (Bioinformatika)
dr. Gregor Štiglic, (Bioinformatika)
Viš. predav. mag. Karl Turk, (Medicina in fizioterapija)

Študenti:




Jošt Beguš
Patricija Lunežnik
Žan Dreisibner

Glede na navedene člane Senata UM FZV je razvidno, da je na UM FZV zagotovljena ustrezna
zastopanost vseh znanstvenih področij, prav tako je zagotovljena stalna zastopanost iz vrst študentov.

2.6

Kadrovska struktura nepedagoških delavcev

[Predstavite in ovrednotite ustreznost kadrovske strukture nepedagoških delavcev fakultete: izobrazbena
struktura, področje in stopnja izobrazbe .... Predstavite število študentov na nepedagoškega delavca.]

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 UM FZV (dekanica, prodekanica za izobraževalno dejavnost, prodekanica za
podiplomski študij, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost, prodekan za študentska
vprašanja in tajnica fakultete),
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aktivnosti tajništva UM FZV 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/dokumentnicenter/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 19 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.
Tabela 15: Kadrovska struktura nepedagoških delavcev
Stopnja izobrazbe
VIII/2
VII/1
VI
V
IV
I
Skupaj

Število
11
5
1
2
19

Na UM FZV smo se v letu 2018 soočili z izrednim kadrovskim deficitom na področju nepedagoških
delavcev. Pri zaposlovanju nadomestnih oseb smo imeli težave pri izvedbi razpisov prostih delovnih
mest. Izbira kandidatov na razpisu ni bila uspešno izvedena, saj se kandidati, ki so izpolnjevali pogoje
za zasedbo delovnih mest niso odločili za sklenitev delovnega razmerja (nižje plače, kot so v
gospodarstvu za področje računalništva in informatike in tudi na ostalih področjih…).
Na UM FZV smo imeli v študijskem letu 2017/2018 vpisanih 650 študentov, kar pomeni, da je na enega
nepedagoškega delavca 34,2 študenta.

2.7

Spremljanje delovne uspešnosti in napredovanja

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako imate urejen sistem ocenjevanja kazalnikov delovne uspešnosti in ovrednotite ustreznost
takšnega sistema; predstavite porazdelitev ocen (koliko je bilo nadpovprečnih, povprečnih in morda
podpovprečnih) ter koliko je bilo realiziranih napredovanj v zadnjih 3 letih.]

Na Univerzi v Mariboru je sprejet Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne
razrede, v skladu s katerim na UM FZV ocenjujemo zaposlene. Pravilnik ima podrobnejšo opredelitev
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elementov delovne uspešnosti s katerimi so določeni kriteriji in kazalniki delovne uspešnosti. Na UM
FZV v celoti sledimo določbam pravilnika in ocenjujemo zaposlene v skladu s tem pravilnikom.
Na UM FZV so bili v zadnjih treh letih nadpovprečno ocenjeni skoraj vsi zaposleni in so posledično tudi
napredovali za dva plačna razreda. Nekaj sodelavcev (minimalni delež) je bilo povprečnih. Realizirana
so bila vsa napredovanja v kolikor so delavci izpolnjevali pogoje za napredovanje.
Pogoji za napredovanje se preverjajo dva krat letno in v kolikor posamezni delavec ne izpolnjuje
pogojev za napredovanje se ga ponovno preveri v naslednjem ocenjevalnem obdobju.
Graf 25: Napredovanje v zadnjih treh letih
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Vpetost kadrov v mednarodni prostor

[Predstavite, koliko mednarodnih izmenjav za zaposlene je bilo uresničenih (v kakšnih časovnih obsegih) in v
okviru katerih programov ali projektov; prikažite vpetost zaposlenih v mednarodno okolje: koliko publikacij je
skupaj s partnerji iz tujine .... Podatke predstavite absolutno (za vse zaposlene, tudi delno zaposlene in pogodbeno
zaposlene) in normirano na FTE redno zaposlenih na fakulteti.]

V študijskem letu 2017/2018 je bilo izvedenih 5 kratkotrajnih (do enega tedna) izmenjav osebja UM
FZV z namenom poučevanja na tujih institucijah, kar znaša 0,09 normirano glede na število FTE
zaposlenih ter 3 kratkotrajne (do enega tedna) izmenjave osebja UM FZV z namenom usposabljanja na
tujih institucijah (0,5 normirano glede na FTE število zaposlenih). V obeh primerih gre za izmenjave v
okviru Erasmus+ programa.
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Graf 26: Mednarodne izmenjave zaposlenih
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V primerjavi s preteklimi leti je bilo največ izmenjav zaposlenih na UM FZV v študijskem letu 2016/2017,
ko se je mobilnosti z namenom poučevanja udeležilo kar 21 zaposlenih, medtem, ko se je mobilnost z
namenom poučevanja zmanjšala kar za 76 % in z namenom usposabljanja za 57 % v letu 2017/2018 .
Zaposleni so izvedli kratkotrajne izmenjave v okviru tekočih bilateralnih projektov, in sicer 1 obisk
partnerske institucije v Združenih državah Amerike v okviru projekta »Podatkovno voden pristop k
celostni zdravstveni oceni starostnika«, 4 obiske v Rusijo v okviru projekta »Percepcija skrbi med
slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege«, 1 obisk v ZDA v okviru projekta »Medpoklicno
sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov« ter 2 obiska v ZDA v okviru
projekta »Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni«. Skupaj je bilo izvedenih 8 obiskov v okviru
bilateralnih projektov, kar znaša 0,14 normirano glede na število FTE zaposlenih.
V okviru partnerstva »LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for
Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and
Transformative Action in Higher Education« se je izoblikovala t.i. Transnational Alliance in HealthRelated Research. Sestanek je potekal na partnerski instituciji Tarragona University Rovira i Virgili,
Tarragona, Španija.
Prav tako sta se 2 zaposleni iz UM FZV udeležili partnerskega sestanka projekta »Optimizing patient
safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIMVERSITY)«, ki je potekal na partnerski instituciji University of Bradford, Velika Britanija.
V okviru projekta Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na partnerskih tujih
institucijah sta tri mesece gostovali in tam delovali tudi na raziskovalnem področju izr. prof. dr. Sabina
Fijan, doc. dr. Petra Povalej Bržan (januar, februar in marec 2018 na Western Sydney University School
of Nursing and Midwifery v Avstraliji) in doc. dr. Jadranka Stričević (februar, marec in april 2018 na
Univerzitet Singidunum Fakultet zdravstvenih, pravnih in poslovnih studija, Valjevo v Srbiji).
Organiziran je bil tudi enotedenski intenzivni program - izobraževanje za vodenje v zdravstvu s
profesorji in študenti (11 naših in 34 tujih študentov ter 6 naših in 7 tujih profesorjev) iz partnerskih
ustanov: University of Nottingham iz Velike Britanije, Trinity Colege Dublin iz Irske in Escola Superior
De Enfermagem Lisboa iz Portugalske. »Student Retreat II« je intenziven program za študente
zdravstvene nege in babištva, izveden v sklopu projekta RELATE (European Junior Leadership Academy
for Student Nurses).
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Prav tako smo gostili projektni sestanek v okviru projekta »Optimizing patient safety through culturally
competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY)«, ki se ga je udeležilo
10 tujih in 3 naših zaposlenih.
Od 15 objav raziskovalcev UM FZV v revijah s faktorjem vpliva v letu 2018, je mednarodno soavtorstvo
razvidno pri 5 (33 %) objavah. V letu 2017 je bilo od 19 objav v revijah s faktorjem vpliva mednarodno
soavtorstvo razvidno v 6 (32 %) objavah. Menimo, da je na tem področju še precej možnosti za dodatno
vključevanje mednarodno priznanih strokovnjakov iz tujine, ki redno prihajajo na UM FZV v okviru
pedagoškega procesa.

2.9

Usposabljanje in skrb za karierni razvoj zaposlenih

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako zagotavljate pedagoški in strokovni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
nepedagoških delavcev; podajte konkretne primere izobraževanj ipd.]

Na UM FZV skrbimo in podpiramo izobraževanje zaposlenih pedagoških in nepedagoških delavcev v
okviru zmožnosti in za ta namen se zagotavljajo tudi sredstva. Visokošolski učitelji in sodelavci ter
nepedagoški delavci so se udeležili številnih strokovnih usposabljanj in izpopolnjevanj v študijskem letu
2017/2018. V zadnjem letu je število formalnih izobraževanj nepedagoških delavcev večje (67 %),
število ostalih pa približno enako kot dve leti prej. Pri pedagoških delavcih pa je v zadnjem letu zaznati
za 10 % manjše število formalnih izobraževanj, medtem ko pa je število ostalih izobraževanj pri
pedagoških delavcih manjše za 35 % glede na prejšnje študijsko leto.
Graf 27: Trend izobraževanj v zadnjih treh letih
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Za pridobitev višje formalne izobrazbe študij nadaljuje kar 10 pedagoških sodelavcev:








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,
viš. predav. Barbara Donik – doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega,
viš. predav. mag. Anton Koželj - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega,
viš. predav. mag. Maja Strauss - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega,
viš. predav. Nataša Mlinar Reljič, mag. zdrav. nege - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena
nega,
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asist. mag. Maja Klančnik Gruden - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega
asist. Leona Cilar - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega,
asist. Sergej Kmetec - doktorski študij na UM FZV, Zdravstvena nega.

Za pridobitev višje formalne izobrazbe študij nadaljujejo 3 nepedagoški delavci:




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.

2.10 Skrb za zdravje in socialno interakcijo med zaposlenimi
(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako pogosto izvajate redne in morda dodatne zdravniške preglede, organizirate delavnice za
spodbujanje zdravega načina življenja in rekreacijo za sodelavce, imate organizirane športne aktivnosti, klube,
pevske zbore, sobe za druženje ... Navedite konkretne primere.]

Na UM FZV v skladu s sprejeto Izjavo o oceni tveganja in trenutno veljavno zakonodajo izvajamo
obdobne zdravniške preglede na 4 leta. Na zdravniški pregled so delavci napoteni tudi pred prvo
zaposlitvijo. UM FZV skrbi za zdravje na delovnem mestu tudi s postopnim nakupom ortopedsko
oblikovanih stolov, ki zagotavljajo pravilno držo med sedenjem.
Med zaposlenimi spodbujamo zdrav življenjski slog ob različnih mednarodnih dnevih povezanih s
promocijo zdravja, boja proti boleznim, ob dnevu medicinskih sester,… (zdrava prehrana in gibanje),
promoviramo in spodbujamo hojo po stopnicah in ne uporabo dvigala, še posebej na mednarodni dan
brez dvigala.
ŠS UM FZV med letom večkrat organizira pripravo sadnih napitkov in zdravih prigrizkov ter izvaja
projekte, s katerimi ozavešča študente in zaposlene o pomenu zdravega načina življenja. Izvajajo se
aktivnosti ob raznih dnevih, ki so namenjeni zdravemu življenjskemu slogu.

2.11 Skrb za varstvo pri delu
(do cca. 750 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako poteka skrb za varstvo pri delu, ki je zakonsko urejena, in če morda izvajate še dodatna
izobraževanja ter druge ukrepe za varstvo pri delu; kako pogosto, na kakšen način …]

UM FZV ima sklenjeno pogodbo za izvajanje storitev strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu
in požarno varnost. Usposabljanja se izvajajo ob prvi zaposlitvi in obdobno na 3 leta. Vsak zaposleni se
udeleži usposabljanja in opravi tudi preverjanje znanja s tega področja.
Na delovnih mestih, kjer se rokuje s kemikalijami, zaposleni pri delu uporabljajo osebno varovalno
opremo (laboratorijska halja, rokavice, očala in zaprta obutev). Sprejeta imamo Navodila za varno delo
v laboratoriju, s katerimi se seznanijo zaposleni in študenti, ki sodelujejo pri delu v laboratoriju.
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2.12 Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu
(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite glavne ugotovitve in predlagane ukrepe izvedene raziskave o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem
mestu.]
[Priložite vprašalnik in analizo izvedene raziskave o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu oz. navedite
spletno povezavo na dokumenta.]

V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na UM FZV, tako kot leta poprej, potekala anonimna
anketa »Zadovoljstvo na delovnem mestu«.
Zaposleni ocenjujejo skupno oceno zadovoljstva v letu 2018 nekoliko nižje – 5 % (3,2 od najvišje možne
ocene 4) kot je bila ocena zadovoljstva zaposlenih v letu 2017 (3,36). Najvišje povprečne ocene je bilo
zaslediti pri trditvah: »Za svoje delo se želim dodatno izobraževati«, »Varnost na delovnem mestu je
zagotovljena« in »Delovni čas mi ustreza«.
Največja odstopanja glede na leto 2017 je bilo zaznati pri trditvah: »Z delom neposredno nadrejenega
sem zadovoljen/na« (-0,4); »Plača mi ustreza« (-0,31) in »Odnos z neposredno nadrejeno osebo je
ustrezen« (-0,29).
Graf 28: Povprečne vrednosti zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu od 2012 do 2018
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Iz grafa 29 je razvidno, da so se povprečne vrednosti zadovoljstva na delovnem mestu v zadnjih petih
letih gibale med vrednostmi 3,20 in 3,36. Vrednost zadovoljstva na delovnem mestu v letu 2018 je
enaka vrednosti zadovoljstva na delovnem mestu v letu 2016.
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Graf 29: Povprečne ocene zadovoljstva pedagoških in nepedagoških delavcev od 2015 do 2018
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Iz grafa 30 je razvidno, da je zaznana minimalna razlika (7 %) v zadovoljstvu med pedagoškimi in
nepedagoškimi delavci. Primerjava ocen glede na delovno mesto kaže, da je ocena s strani pedagoških
delavcev v zadnjih dveh letih nekoliko višja v primerjavi z nepedagoškimi delavci. V letih od 2015 do
2018 je bilo nižje ocenjeno (v primerjavi z nepedagoškimi delavci) zadovoljstvo pedagoških delavcev le
v letu 2016.
Kljub znižanju povprečne ocene zadovoljstva zaposlenih v primerjavi z letom 2017 ugotavljamo, da je
skupna ocena zadovoljstva zaposlenih dobra (3,2 od 4 – doseženo 80 % maksimalne ocene
zadovoljstva). V želji po zagotavljanju oz. izboljšanju zadovoljstva zaposlenih imajo vsi zaposleni
možnost podaje predlogov, mnenj, sugestij in težav s katerimi se srečujejo pri delu na fakulteti ter
možnost podaje predlogov dodatnih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli, za spodbujanje zadovoljstva
zaposlenih. Prav tako so v lanskem študijskem letu potekali razgovori s strani Komisije za ocenjevanje
kakovosti s člani posameznih kateder za podajo pobud za boljše zadovoljstvo zaposlenih.
Analiza izvedene raziskave o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 2018 (in za pretekla leta) je
objavljena na spletni strani UM FZV
http://www.fzv.um.si/sites/default/files/razno/Zadovoljstvo_zaposlenih-porocilo_2018.pdf

2.13 Prednosti












Realizirana napredovanja v kolikor delavec izpolnjuje pogoje.
86 % zaposlenih, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanja nadpovprečno ocenjenih.
Dobra organiziranost in dobro sodelovanje med študenti, pedagoškim kadrom in ostalimi
zaposlenimi na fakulteti.
Ustrezna zastopanost vseh znanstvenih področij in študentov v Senatu UM FZV.
Redno izvajanje obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.
Redno usposabljanje zaposlenih za varstvo in zdravje pri delu in požarno varnost na 3 leta.
Izvajanje obdobnih zdravniških pregledov pri zaposlenih v skrbi za zdravje na 4 leta.
Spodbujanje zdravega življenjskega sloga študentov in zaposlenih z raznimi aktivnostmi.
Visoka stopnja zadovoljstva zaposlenih pri delu (dosežena stopnja 80 %).
Vsakoletno anketiranje zaposlenih in s tem ugotavljanje njihovega zadovoljstva pri delu.
Izvedeni letni razgovori z zaposlenimi.
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Mednarodno soavtorstvo pri 3 % več objav v revijah s faktorjem vpliva glede na prejšnje leto.
Že četrto leto zapored visokošolski učitelji UM FZV najvišje ocenjeni glede na ostale članice
UM.

2.14 Priložnosti za izboljšanje







Povečati število redno zaposlenih in s tem zmanjšati % zaposlenih z nadobvezo in dopolnilnim
delovnim razmerjem.
Zmanjšati število pogodbeno zaposlenih visokošolskih učiteljev.
Spodbujanje aktivnosti za ohranjanje ali izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
Povečati število raziskovalcev UM FZV, ki izpolnjujejo merila ARRS.
Povečati število objav v revijah z faktorjem vpliva.
Povečati število mobilnosti visokošolskih učiteljev z namenom poučevanja.
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3.

ŠTUDENTI

3.1

Število vpisanih študentov

[Predstavite in ovrednotite: skupno število vpisanih študentov na fakulteto in ločeno po študijskih programih
(skupno po vseh stopnjah študijskega programa in skupno redni, izredni in na daljavo) za obdobje zadnjih 5 let
(grafično); vpis študentov po študijskih programih, ločeno po stopnjah in študiju (redni, izredni, na daljavo) za
zadnje študijsko leto (tabelarično); število razpisanih mest in število prijav (za 1. letnik rednega/izrednega študija
za obdobje zadnjih 5 let (razvidno tudi ločeno za VS in UNI študij), ali je prišlo do omejitve vpisa in koliko točk je
bilo potrebno zbrati za vpis (tabelarično); število tujih študentov s tujim državljanstvom za obdobje zadnjih 5 let
(skupno število in delež po skupinah: EU, JV Evropa, Azija ...) (grafično); število prihajajočih in odhajajočih
študentov v izmenjavi projekta ERASMUS+ (grafično).]

Graf 30: Skupno število vpisanih študentov v zadnjih 5-ih študijskih letih

Prikazani podatki se nanašajo na vse študijske programe, smeri in način študija (redni, izredni).
Iz grafa 31 je razvidno, da je skupno število vpisanih študentov pričelo upadati v študijskem letu
2015/2016 (zmanjšalo se je predvsem število izrednih študentov), v študijskem letu 2017/2018 pa je
zaznati trend naraščanja (povišan vpis izrednih študentov).
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Graf 31: Pregled števila vpisanih študentov po štud. programih in načinu študija za zadnjih 5 študijskih
let
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Tabela 16: Vpis študentov po študijskih programih, ločeno po stopnjah in študiju (redni, izredni,) za
študijsko leto 2017/2018
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Graf 32: Število razpisanih mest, število prijav za vpis 1. letnik rednega/izrednega študija na študijskem
programu 1. stopnje Zdravstvena nega za obdobje zadnjih 5 let ter število potrebnih točk za vpis

UM FZV je v študijskih letih 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 razpisala za
vpis v 1. letnik rednega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega 90 vpisnih mest. Glede na
število prejetih prijav je bil vpis omejen.
Graf 33: Študenti s tujim državljanstvom za zadnjih 5 študijskih let

Iz grafa 34 je razvidno, da je v letu 2014/2015 upadlo število tujih študentov, ponoven trend naraščanja
pa kažejo podatki od študijskega leta 2016/2017.
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Graf 34: Izmenjave študentov v okviru programa Erasmus+ za obdobje 2012-2018
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Od leta 2012 do 2018 se je povišalo število incoming študentov (najvišje povečanje je bilo med letom
2017 in 2018 – 70 %), med tem ko je bilo število outgoing študentov najvišje v letu 2017 in se je v
zadnjem letu zmanjšalo za 50 %.

3.2

Predhodni rezultati vpisanih študentov

[Predstavitev predhodnih rezultatov vpisanih študentov (skladno z obrazcem samoevalvacijskega poročila
študijskega programa) vključite v samoevalvacijsko poročilo študijskih programov, ki so priloga
samoevalvacijskega poročila.]

3.3

Svetovanje in pomoč študentom

(do cca. 2.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako izvajate svetovanje in pomoč študentom in na katerih področjih ter kako pri tem upoštevate
raznolikosti in potrebe specifičnih skupin študentov (redni, izredni, s posebnimi potrebami, s statusom športnika
ipd.). Tabelarično predstavite število študentov z različnimi posebnimi statusi za obdobje zadnjih 3 let in
komentirajte trende. Predstavite, kako fakulteta zagotavlja pravočasno in učinkovito obveščanje študentov;
podajte primere. Predstavite tutorski sistem (kdo ga organizira, nadzoruje izvedbo, evalvira uspešnost, ali so
tutorji nagrajeni …) in druge oblike pomoči študentom – npr. demonstratorstvo, svetovalnice, podpora študentom
s posebnimi statusi in posebnimi potrebami ... Navedite spletne povezave do internih pravil oz. dokumentov, ki
urejajo navedena področja pomoči in svetovanja.]

TUTORSTVO (http://www.fzv.um.si/tutorstvo)
Na UM FZV smo v maju 2013 pričeli z organiziranim izvajanjem tutorskega sistema. Tutorstvo izvajamo
po Pravilniku o tutorskem sistemu UM FZV. Tutorstvo je utemeljeno z glavnim namenom usmerjanja,
vodenja, motiviranja in pomoči študentom, in sicer usmerjanja pri vključevanju v učno okolje,
motivacija skozi celotno študijsko obdobje, pomoč pri razreševanju problemov in podajanja odgovorov
na vprašanja, prav tako pa tudi uspešen zaključek študija, osebni razvoj in priprava na bodoče prihodnje
izzive v službi in življenju.
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Komisija za tutorstvo je delovno telo Senata UM FZV in šteje pet (5) članov. To so:






koordinator tutorjev študentov,
koordinator tutorjev učiteljev,
predstavnik Študentskega sveta UM FZV,
predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih dejavnosti.

Naloge Komisije za tutorstvo:






priprava razpisa za izbor tutorjev študentov in izbira tutorjev,
sodeluje pri pripravi vsebin za izobraževanje tutorjev študentov in tutorjev učiteljev,
pripravi osnutek letnega načrta delovanja Komisije za tutorstvo za vsako posamezno študijsko leto
ter jih posreduje v obravnavo in sprejem Senatu UM FZV ob začetku študijskega leta,
pripravlja letno poročilo o tutorski dejavnosti na UM FZV in ga pošlje v obravnavo in sprejem
Senatu UM FZV ob koncu študijskega leta,
Senatu UM FZV daje predloge in pobude v zvezi z delovanjem tutorskega sistema na UM FZV.

V okviru tutorstva izvajamo vstopno tutorstvo, ki je namenjeno predvsem študentom 1. letnikov pri
adaptaciji v študijsko okolje, grajenju odnosov med študenti, visokošolskimi učitelji in visokošolskimi
sodelavci.
Vsebinsko tutorstvo izvajamo skozi celotno študijsko obdobje z namenom zagotavljanja kakovosti
študija in študijske uspešnosti.
Izstopno tutorstvo se izvaja v 3. letniku in je namenjeno študentom, ki zaključujejo študij, pri izbiri teme
zaključnega dela, svetovanje o nadaljnjem izobraževanju, svetovanje in informiranje študentov o
možnih poklicnih poteh po zaključku študija.
Naloge Komisije za tutorstvo:






priprava razpisa za izbor tutorjev študentov in izbira tutorjev,
sodeluje pri pripravi vsebin za izobraževanje tutorjev študentov in tutorjev učiteljev,
pripravi osnutek letnega načrta delovanja Komisije za tutorstvo za vsako posamezno študijsko leto
ter jih posreduje v obravnavo in sprejem Senatu UM FZV ob začetku študijskega leta,
pripravlja letno poročilo o tutorski dejavnosti na UM FZV in ga pošlje v obravnavo in sprejem
Senatu UM FZV ob koncu študijskega leta,
Senatu UM FZV daje predloge in pobude v zvezi z delovanjem tutorskega sistema na UM FZV.

Mrežo tutorjev učiteljev in sodelavcev sproti posodabljamo in širimo, prav tako pa so opredeljeni tudi
posebni termini (ločeni od terminov pogovornih ur), ob katerih je posamezni tutor učitelj na voljo za
tutorska srečanja. Najpogostejše težave, s katerimi so študentje prihajali do tutorjev učiteljev, so bile
težave pri opravljanju študijskih obveznosti (opravljanje kliničnih vaj, neuspešnost pri izpitih,
nerazumevanje študijske snovi, študijsko gradivo, svetovanje pri pripravi seminarskih in raziskovalnih
nalogah, priprava diplomskega dela...). Sledila so vprašanja in svetovanje pri opravljanju delovne
prakse in programih izmenjave študentov v tujini. Skupinska srečanja so bila izvedena zaradi nekaterih
skupnih udejstvovanj, prav tako so študenti potrebovali pomoč pri usklajevanju kliničnih vaj in drugih
obveznosti. Individualno tutorstvo izvaja tudi Referat za študentske zadeve po predhodnem dogovoru
po telefonu ali elektronski pošti, kjer se študente povabi na razgovor, saj je zelo pomemben osebni stik
s študentom in na ta način je lažje svetovati.
Za izvajanje tutorstva na UM FZV je odgovorna prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav.
dr. Klavdija Čuček Trifkovič.
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Tutorski sistem organizira Komisija za tutorstvo. Senat UM FZV obravnava na začetku študijskega leta
osnutek letnega načrta delovanja Komisije za tutorstvo, prav tako pa Senat UM FZV obravnava Poročila
o tutorski dejavnosti ob koncu študijskega leta.
Študenti tutorji imajo na UM FZV svoj prostor v pritličju fakultete, kjer so pred vrata na steno namestili
informativno tablo za izmenjavo študijske literature, kontaktne podatke ter informacije v zvezi s
pomočjo med študenti. Študenti tutorji se udeležujejo aktivnosti, ki jih organizira Študentski svet UM
FZV. Prav tako so izdelali informativno brošuro, sodelovali na sprejemu brucev in informativnem
dnevu, pripravili literaturo za 3. letnik dodiplomskega študija Zdravstvena nega in pa za podiplomski
študij Bioinformatika. Študentom so vedno na voljo preko e-pošte, osebno ali pa preko družabnih
omrežij.
Za uspešno opravljeno tutorsko dejavnost se tutorjem študentom podeli »Priznanje za opravljeno
tutorsko dejavnost«. Nagrade za uspešno opravljeno študentsko tutorsko dejavnost podelita dekan in
predsednik Komisije za tutorstvo. Uspešno opravljena tutorska dejavnost študenta tutorja in
koordinatorja tutorjev študentov se na osnovi sklepa Komisije za tutorstvo zavede v prilogo k diplomski
listini.
Tutorsko delo tutorjev učiteljev se upošteva v izvolitvenem postopku, v okviru ocenjevanja delovne
uspešnosti in pri ocenjevanju pedagoškega dela.
Tako študenti kot visokošolski učitelji za tutorstvo niso finančno nagrajeni.
ŠTUDENTI S POSEBNIM POTREBAMI/INVALIDI (http://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimipotrebami)
Graf 35: Število študentov s posebnimi potrebami za študijska leta 2015/2016, 2016/2017 in
2017/2018
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Študijsko leto

Študentov športnikov in umetnikov nismo imeli, prav tako študentov invalidov. UM FZV je grajena
prijazno študentom invalidom, saj ima objekt dvigalo, ki ga uporabljajo študenti, da se izognejo
stopnišču objekta, prav tako pa je dostopnost do vhoda fakultete primerno urejena za študente
invalide.
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Graf 36: Primeri kategorij študentov s posebnimi potrebami
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Najpogostejše potrjene prilagoditve študentom s posebnimi potrebami na Komisiji za študijske zadeve
UM FZV:
 opravljanje ustnega izpita v pisni obliki,
 podaljšan čas izpitov,
 krajši premori med izpiti,
 razumni daljši roki za oddajo seminarskih nalog po dogovoru z nosilcem učne enote,
 daljši čas izposoje gradiva,
 opravljanje ustnega izpita v pisni obliki,
 možnost opravljanja določenih študijskih obveznosti v paru s študentom brez invalidnosti.
Komisija za študijske zadeve UM FZV je študentom vedno potrdila vse prilagoditve, za katere so
zaprosili, razen v enem primeru študentke v kategoriji s kroničnimi in dolgotrajnimi boleznimi, kjer
predlagane prilagoditve zmanjšane prisotnosti, delnega opravljanja vaj od doma, v kolikor je to
izvedljivo oz. dopustno zaradi doseganja učnih izidov, ni mogla potrditi v takšni obliki, saj je študijski
program 1. stopnje Zdravstvena nega usklajen z direktivami EU (izobraževanje za reguliran poklic) in je
zato prisotnost na vajah zahtevana v 100 %, prav tako pa študentka ni mogla, zaradi specifičnosti
izvedbe vaj, doseganja kompetenc ter zahtevnosti študijskega programa, vaj opravljati od doma
(klinične vaje se opravljajo izključno v kliničnem okolju). Študentka je vedno imela možnost dogovoriti
se za nadomeščanje morebitnega izostanka od kliničnih vaj s fakultetnim mentorjem koordinatorjem.
UM FZV pripravi vsako študijsko leto Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide na UM FZV,
na podlagi 2. člena Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru, kjer je
določeno, da članice univerze vsako leto pripravijo in sprejmejo akcijski načrt za odpravljanje ovir za
študente invalide, glede na trenutne potrebe študentov invalidov in v okviru zmožnosti posamezne
članice univerze. Akcijski načrt se objavi za vsako posamezno študijsko leto na spletni stran UM FZV.
Študenti so glede obveznosti in pravic informirani s strani Referata za študentske zadeve UM FZV
(Alenka Marsel, vodja Referata za študentske zadeve) ustno (individualni razgovor, tutorstvo), po
telefonu ter preko spletnega portala fakultete. Študentom se poda informacije tudi na uvodnih
sestankih letnikov.
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Spremljanje zadovoljstva študentov

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite glavne ugotovitve in predlagane ukrepe na podlagi izvedene ankete o zadovoljstvu s študijem.
Priložite analizo rezultatov izvedene ankete o zadovoljstvu s študijem oz. navedite spletno povezavo na
dokument.]

Anketo o zadovoljstvu s študijem je izpolnilo 145 študentov, od tega 92 1. stopnje in 53 2. stopnje.
Skupna ocena zadovoljstva s študijem na UM FZV je znašala 4,09 (UM = 3,84), od tega je bila ocena
zadovoljstva študentov 1. stopnje 4,15 in 4,00 študentov 2. stopnje (ZN = 4,25; MZSV = 4,13 in BION =
3,56). Glede posameznih ocen zadovoljstva z delom posameznih služb in vodstva fakultete je zaznati v
primerjavi z oceno UM nižjo vrednost le v oceni zadovoljstva z referatom za študentske zadeve,
vrednost je 3,65 (UM = 3,89). Ugotoviti je, da študenti UM FZV ocenjujejo, da je bil študijski program
dobra osnova za pridobitev zaposlitve – 3,74 (UM = 3,56), od tega študenti 1. stopnje z oceno 4,02, za
začetek dela – 3,69 (UM = 3,09), od tega študenti 1. stopnje z oceno 3,91 in za nadaljnjo kariero. Prav
tako je iz rezultatov ugotoviti, da bi kar 84,14 % (UM = 73,11 %) študentov izbralo isti študijski program
na isti visokošolski instituciji, od tega 89,13 % študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega, 85,71
% študentov programa 2. stopnje Zdravstvena nega in 73,68 % študentov programa 2. stopnje
Management v zdravstvu in socialnem varstvu. Hkrati pa je zaznati, da bi le 44 % študentov programa
2. stopnje Bioinformatika ponovno izbralo isti študijski program na isti visokošolski instistuciji.
V skrbi za zadovoljstvo s študijem na UM FZV vodje študijskih programov izvajajo redne sestanke z
letniki posameznih programov, zato, da se izpostavljeni problemi oz. težave sprotno rešujejo.
Visokošolski učitelji za študente izvajajo tutorske ure. Študentje imajo možnost dogovoriti individualne
pogovorne ure izven uradno razpisanih, tako z visokošolskimi učitelji, kot tudi z Referatom za
študentske zadeve. Prav tako se na UM FZV organizirajo okrogle mize, na katere so vabljeni tako
visokošolski učitelji, kot tudi študenti v zvezi s pripravo urnikov ter izvedbo študijskega procesa.

3.5

Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno, umetniško in
strokovno dejavnost

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako omogočate in spodbujate sodelovanje študentov v znanstvenoraziskovalni, umetniški in
strokovni dejavnosti in se opredelite do rezultatov vključevanja študentov; predstavite konkretne primere –
tabelarno prikažite število skupnih objav s študenti, vključenost v projekte, št. PKP projektov ipd.]

Na UM FZV se trudimo aktivno vključevati študente v raziskovalno delo na različne načine. Eden izmed
teh so tudi t.i. študentski projekti po shemah »Po kreativni poti do znanja« (PKP) in »Študentski
inovativni projekti za družbeno korist« (ŠIPK). Na ta način se študenti pridružujejo raziskovalcem UM
FZV tudi pri publiciranju raziskovalnega dela, kar je vidno tudi pri znanstvenih člankih objavljenih v
revijah s faktorjem vpliva. V letu 2018 so tako študenti UM FZV kot soavtorji sodelovali pri 6 (0.21/FTE)
člankih, ki so bili objavljeni v revijah s faktorjem vpliva. Tabela 17 prikazuje število vključenih študentov
v projekte, ki so se v študijskem letu 2017/2018 izvajali na UM FZV.
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Tabela 17: Število vključenih študentov v projekte v študijskem letu 2017/2018
Število objav publikacij v
revijah s faktorjem vpliva v
sodelovanju s študenti
6 (objavljeni v 2018)

3.6

Število vključenih študentov v
študentske projekte (PKP in
ŠIPK)
45

Število študentov vključenih v
ostale raziskovalne in
mednarodne projekte
13

Organiziranost študentov in aktivno vključevanje v soupravljanje
fakultete

(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Navedite povezavo na spletno mesto, kjer je predstavljena organiziranost študentov fakultete (študentski svet)
in njihovi projekti, program dela, zapisniki sej študentskega sveta ipd. Ovrednotite, kako študenti izpolnjujejo
svoje pristojnosti, naloge in dolžnosti v organih upravljanja na način da predstavite število podanih pobud,
predlogov, sklepov študentskega sveta fakultete, ki jih je obravnaval senat fakultete ipd. Ovrednotite, v kolikšnem
deležu se študentje udeležujejo sej organov fakultete. Ocenjujete, da so študentski predstavniki fakultete aktivni,
delno aktivni ali neaktivni; vaše mnenje o razlogih za podano oceno?]

Študentski svet UM FZV je samostojni organ UM FZV, ki je sestavljen iz predstavnikov vsakega letnika,
in predsednice – Prodekanice za študentska vprašanja. Naloge Študentskega sveta so obravnava
vprašanj ali problemov in podajanje mnenja o delovanju UM FZV. Temeljne vrednote so negovanje
pripadnosti UM FZV, promocija UM FZV in zdravstvene nege ter zdravstvenih ved, razvoj posameznikov
in organizacija različnih dogodkov v okviru obštudijskih dejavnosti. Organiziranost Študentskega sveta
UM FZV je predstavljena na naslednji povezavi: http://www.fzv.um.si/%C5%A1tudentski-svet.
Aktivnosti in dogodke, ki jih organizira Študentski svet UM FZV, so promovirane in objavljene na
socialnih omrežjih (fotografije so na voljo na https://www.facebook.com/SSUMFZV/ &
https://www.instagram.com/ss.um.fzv/ ) in na tabli Napovednik dogodkov, ki je postavljena v avli UM
FZV. Študentski predstavniki so zelo aktivni tako na področju organiziranja obštudijskih dejavnosti kot
tudi na področju izpolnjevanja svojih obveznosti. Vsi organi UM FZV so zastopani tudi s strani
študentskih predstavnikov, ki se sej udeležujejo v 80 – 90 %, kar je glede na obveznosti študijskega
procesa zelo visoka udeležba. V organih UM FZV študentje predstavljajo mnenje študentov in
opozarjajo na problematiko, hkrati pa na sejah Študentskega sveta poročajo o delovanju organov.
Študentski predstavniki UM FZV so zelo aktivni in pri svojem delu zelo uspešni, kar se kaže na dobrem
sodelovanju Študentskega sveta UM FZV z zaposlenimi in vodstvom UM FZV ter z zadovoljstvom
študentov.

3.7

Sodelovanje študentov pri vrednotenju ter posodabljanju vsebin in
izvajanju dejavnosti visokošolskega zavoda

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, ali in kako študenti aktivno sodelujejo pri samoevalvaciji dejavnosti visokošolskega zavoda ter kako
se njihovi predlogi obravnavajo in upoštevajo. Podajte primer ključnega predloga/predlogov (do 3) izboljšave, ki
so ga podali študentje v zadnjem evalvacijskem obdobju in predstavite, kako se je le-ta upošteval. Predstavite,
kako študenti sodelujejo pri evalvaciji izvajanja študijskih programov ter pri njihovem spreminjanju oz.
prenavljanju in posodabljanju.]

Študentski predstavniki so vključeni v vse organe UM FZV, kjer zastopajo mnenje študentov in
opozarjajo na študentsko problematiko. Vključeni so tudi v načrtovanje Letnega programa dela, v
rubriko, ki zadeva študente in v pripravo Samoevalvacijskega poročila. Slednje gre v obravnavo tudi na

56

Samoevalvacijsko poročilo

UM FZV 2017/2018

sejo Študentskega sveta. Študentski svet UM FZV obravnava vse spremembe študijskih programov in
poda svoje mnenje, predloge in komentarje glede predvidenih sprememb. Ob spremembah
dodiplomskih študijskih programov so npr. predlagali povečanje ur vaj pri predmetu Nujna medicinska
pomoč, kar je bilo s strani vodstva fakultete prepoznano za pomembno in tako tudi potrjeno. Vsako
leto prejme tudi izpis predmetov, pri katerih so se pojavljali 4., 5. in 6. pristopi na izpit in poda predloge,
kaj bi se lahko pri izvedbi predmeta spremenilo, da bi bilo teh pristopov manj. Študentski svet UM FZV
aktivno sodeluje tudi v postopku habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Na podlagi
študentske ankete in lastne presoje poda mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter tako prispeva k ohranjanju kakovosti študijskega procesa za študente. Vsako
koledarsko leto Študentski svet opravi tudi samoevalvacijo svojega dela, v okviru pisanja Končnega
poročila, kjer poleg definiranja aktivnosti izvajalcev in udeležencev na organiziranih dogodkih podajo
tudi oceno o uspešnosti svojega dela in predloge za spremembe v prihajajočem letu.

3.8

Sodelovanje in povezanost predstavnikov študentov z drugimi študenti

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Ovrednotite, kako so predstavniki študentov povezani z drugimi študenti in kako se to odraža v korektnem
zastopanju interesov študentov. Presodite in podajte konkretne primere preglednosti, pravočasnost in sprotnega
sodelovanja predstavnikov študentov z drugimi študenti (npr. pridobivanje mnenj, število zbranih predlogov,
predstavitev novosti, ki veljajo za študente, pravic in dolžnosti študentov ipd.)]

Študentski predstavniki so zelo vpeti v dogajanje na UM FZV, v katerega aktivno vključujejo tudi druge
študente in jih obveščajo o aktualnem dogajanju. Vsak letnik ima izbrane svoje predstavnike in
predsednika, ki skupaj tvorijo Študentski svet letnika. Izbrani so bili na podlagi oddanih kandidatur in
volitev. Predsednik vsakega letnika je član Študentskega sveta UM FZV. Predstavnik letnika, ki je imel
drugi največ glasov, je namestnik člana Študentskega sveta UM FZV in oba, tako član kot namestnik
člana, imata polno močno glasovalno pravico. Študentski predstavniki letnikov so zadolženi za
opozarjanje na problematiko, s katero se srečujejo študentje posameznega letnika. O sprotni
problematiki študentski predstavniki diskutirajo na sejah Študentskega sveta UM FZV in jo nato
Prodekanica za študentska vprašanja predstavi vodstvu UM FZV na Kolegiju dekanice UM FZV, kjer
skupaj poiščejo rešitve in odgovore. Študentski predstavniki študente o aktualni problematiki in
dogajanjih obveščajo preko oglasne deske v Študentskem klubu na UM FZV in table Napovednik
dogodkov v avli UM FZV ter tudi preko socialnih omrežij, preko katerih so študentje tudi najbolj odzivni
in ažurni. V želji krepitve povezanosti med študenti in zaposlenimi na UM FZV, Študentski svet UM FZV
organizira različne dogodke, npr. stojnice ob raznih svetovnih dnevih, okraševanje božičnih drevesc na
fakulteti, sprejem brucev... S tem skrbijo tudi za to, da študentje poznajo svoje predstavnike in
zaposlene na UM FZV, izmenjujejo novice, podajo predloge ali izrazijo kritike. Dogodki se vrstijo skozi
celo leto in četudi je študijski urnik precej natrpan, je odziv na dogodke razveseljiv in ti minejo v dobrem
vzdušju.
Fotografije
iz
dogodkov
so
na
voljo
na
naslednjih
povezavah:
https://www.facebook.com/SSUMFZV/ & https://www.instagram.com/ss.um.fzv/ .

3.9

Obštudijska dejavnost

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, katere vrste obštudijskih dejavnosti omogočate in ovrednotite uspešnost obštudijske dejavnosti pri
doseganju zastavljenega namena. Navedite (najbolje v tabeli kot v podanem primeru) ključne izvedene projekte,
tečaje, dodatna izobraževanja, strokovne ekskurzije, šport ipd.]
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Obštudijska dejavnost na UM FZV je v veliki meri organizirana s strani Študentskega sveta UM FZV. Ob
začetku vsakega koledarskega leta si zastavijo plan projektov, ki jih bodo izpeljali tekom leta. S projekti
in dogodki, ki so jih načrtovali in izvedli v študijskem letu 2017/18, so aktivno promovirali zdravje, zdrav
življenjski slog in skrb za sočloveka med študenti UM FZV. Skrbeli so za dobro psihofizično počutje
študentov UM FZV, se povezovali z drugimi članicami UM in tako širili interdisciplinarnost. Študente so
informirali in spodbujali k mednarodni mobilnosti, prirejali so različne obštudijske dejavnosti za
druženje študentov, študentom omogočili poglabljanje znanj iz strokovnih področij ter aktivno
promovirali svoje delovanje. Prednost organiziranih obštudijskih dejavnosti na UM FZV je velika
raznolikost dogodkov, v okviru katerih prav vsak izmed študentov lahko najde nekaj zase. V primerjavi
s prejšnjimi leti lahko izpostavimo višjo udeležbo študentov na dogodkih in pogosteje organizirane
dogodke, kot so bili doslej.
Tabela 18: Obštudijska dejavnost na UM FZV
Obštudijska
dejavnost

Glavni namen obštudijske dejavnosti (max. 3 stavki)

SKRB ZA SOČLOVEKA
 Pomagam
pomagati
 Božiček za en dan
PROMOCIJA
ZDRAVJA IN
ZDRAVEGA NAČINA
ŽIVLJENJA
 Zdrava malica
 Dan brez dvigala na
UM FZV
 Hrana za možgane
SPREJEM BRUCEV

V okviru projekta SKRB ZA SOČLOVEKA, so študentje
spodbujali študente k sodelovanju v dobrodelnih akcijah
in promovirali le te.

ZABAVE ZA
ŠTUDENTE UM FZV
 Spoznavni žur UM
FZV
 Brucovanje UM FZV
 Project N zabava
UM FZV
OBVEŠČANJE
ŠTUDENTOV O
CEPLJENJU PROTI
GRIPI
 Okrogla miza o
cepljenju proti gripi
ŠPORT

Uspešnost pri
doseganju
namena*
3 – namen je
bil dosežen.

V okviru projekta PROMOCIJA ZDRAVJA IN ZDRAVEGA
NAČINA ŽIVLJENJA, so študentje za študente organizirali
dogodke, s katerimi so jih spodbujali k zdravemu načinu
življenja ter k ustreznim prehranjevalnim in gibalnim
navadam.

3 – namen je
bil dosežen.

V okviru projekta SPREJEM BRUCEV so študentje na prvi
študijski dan pripravili pogostitev za 'bruce' in jih tako
prijazno sprejeli med svoje vrste.
V okviru projekta ZABAVE ZA ŠTUDENTE UM FZV so
študentje za študente organizirali zabave ob pričetku in
ob koncu študijskega leta, za sproščeno druženje izven
študijskih klopi.

3 – namen je
bil dosežen.

V okviru projekta OBVEŠČANJE ŠTUDENTOV O CEPLJENJU
PROTI GRIPI so študentje v sodelovanju s študenti
medicine širili prepoznavnost cepljenja proti gripi med
študenti UM FZV in UM MF in tako spodbujali k višji
precepljenosti.

3 – namen je
bil dosežen.

V okviru projekta ŠPORT so se študentje organizirali v
športne ekipe, ki so na različnih univerzitetnih
tekmovanjih predstavljale UM FZV.

3 – namen je
bil dosežen.
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Obštudijska
dejavnost
ERASMUS+
 Od študentov za
študente, okrogla
miza o Erasmus+
SVETOVNI DNEVI
 Svetovni dan
medicinskih sester
in babic
 Rožnati oktober
 Svetovni dan boja
proti AIDSu
MOČ POZITIVNEGA
MIŠLJENJA
STROKOVNA
EKSKURZIJA

VARNOST
ŠTUDENTOV UM FZV
V KLINIČNEM
OKOLJU

UM FZV 2017/2018

Glavni namen obštudijske dejavnosti (max. 3 stavki)

Uspešnost pri
doseganju
namena*
V okviru projekta ERASMUS+, so študentje organizirali
2 – namen je
okroglo mizo, s katero so spodbujali k prijavi na Erasmus+ bil delno
izmenjave.
dosežen.
V okviru projekta SVETOVNI DNEVI so študentje
opozarjali na svetovne dneve, ki se nanašajo na
zdravstveno tematiko.

3 – namen je
bil dosežen.

V okviru projekta MOČ POZITIVNEGA MIŠLJENJA so
študentje organizirali predavanje o pozitivnem mišljenju
in študente spodbujali k pozitivizmu.
V okviru projekta STROKOVNA EKSKURZIJA so študentje
organizirali strokovno ekskurzijo v Graz in v Izolo, kjer so
si udeleženci lahko ogledali organizacijo in delovanje
drugih zdravstvenih ustanov.
V okviru projekta VARNOST ŠTUDENTOV UM FZV V
KLINIČNEM OKOLJU so študentje organizirali predavanje,
s katerim so želeli opozoriti na problematiko nasilja nad
zdravstvenimi delavci, ki so ga lahko deležni tudi
študentje zdravstvene nege.

3 – namen je
bil dosežen.
3 – namen je
bil dosežen.

2 – namen je
bil delno
dosežen.

*(1 – namen ni dosežen, 2 – namen je delno dosežen, 3 – namen je dosežen)

3.10 Varovanje pravic študentov
(do cca. 750 znakov brez presledkov)
[Predstavite vgrajene mehanizme za sistemsko prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije študentov;
predvsem ranljivih skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in prepričanj študentov.
Navedite povezavo do spletnega mesta, kjer so pravice in postopki njihovega varovanja navedeni in dostopni
študentom.]

Študentje imajo s strani UM FZV zagotovljeno popolno podporo. Na spletni strani
http://www.fzv.um.si/%C5%A1tudij-na-fakulteti so študentom na voljo povezave do informacij za
Študente s posebnimi potrebami in do Aktov za študente, kjer si študentje lahko preberejo svoje pravice
in dolžnosti. Študentje so tudi obveščeni, da se s svojimi vprašanji in težavami lahko obrnejo na
študentske predstavnike, ki jim bodo svetovali, na kateri organ UM FZV se lahko obrnejo. Vsi organi
UM FZV so študentom na voljo za pomoč pri reševanju morebitnih težav, v okviru svojih pravilnikov.
Študentje lahko Poslovodni odbor UM FZV npr. zaprosijo za obročno razdelitev šolnine ali zmanjšanje
šolnine zaradi že priznanih obveznosti. Na Komisijo za študijske zadeve se študentje lahko obrnejo za
priznavanje študijskih obveznosti, pogojni vpis, prepis, podaljšanje statusa in podobno.
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx
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3.11 Študentska anketa
(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite glavne ugotovitve izvedene študentske ankete za študijsko leto 2017/2018; kakovost pedagoškega
dela na fakulteti in obremenitev študentov. Navedite glavne izsledke in ukrepe, ki izhajajo iz poročila dekana
fakultete o izvedeni študentski anketi (število razgovorov, akcijski načrti negativno ocenjenih izvajalcev ipd.]
[K samoevalvacijskemu poročilu priložite analizo rezultatov izvedene študentske ankete za preteklo študijsko leto;
vgrajeno znotraj samoevalvacije študijskih programov.]

Tabela 19: Povprečne ocene izvajalcev po študijskih programih
Študijski program
BIOINFORMATIKA 2. ST.
MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU 2. ST.
ZDRAVSTVENA NEGA 2. ST - URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU
ZDRAVSTVENA NEGA 3. ST
ZDRAVSTVENA NEGA 2. ST – ZDRAVSTVENA NEGA
ZDRAVSTVENA NEGA 1.ST.
Skupna vsota

1
1,23
1,49
1,71
1,88
1,58
1,52
1,58

2
1,80
0,80
1,50
1,74
1,47
1,55

3

Skupaj
1,48
1,41
1,63
1,88
1,64
1,63 1,53
1,63 1,58

Glede kakovosti pedagoškega dela na UM FZV in glede na povprečno skupno oceno UM, ki znaša 1,33
ugotavljamo, da je povprečna ocena vseh izvajalcev UM FZV 1,58, kar je za 4 % višja kot povprečna
ocena pred dvema letoma (lansko leto se rezultati ankete niso upoštevali).
Povprečna ocena izvajalcev programa 1. stopnje Zdravstvena nega je 1,53 (za 3 % višje kot pred dvema
letoma), povprečna ocena izvajalcev programa 2. stopnje Zdravstvena nega – smer Zdravstvena nega
je 1,64 (za 2 % višje kot pred dvema letoma), povprečna ocena izvajalcev programa 2. stopnje
Zdravstvena nega - smer Urgentna stanja v zdravstvu je 1,63 (za 1 % nižje kot pred dvema letoma),
povprečna ocena izvajalcev programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu je 1,41
(za 4 % nižje kot pred dvema letoma), povprečna ocena izvajalcev programa 2. stopnje Bioinformatika
je 1,48 (za 7 % nižje kot pred dvema letoma) in povprečna ocena izvajalcev programa 3. stopnje
Zdravstvene nega je 1,88.
Glede na način študija je zaznati višje povprečne ocene pri izrednih študentih, kar je bilo zaznano že
pred dvema letoma. Na 1. stopnji je povprečna ocena študentov izrednega študija višja za 12 % (pred
dvema letoma za 13 %). Prav tako je višja povprečna ocena študentov izrednega študija na 2. stopnji
za 11 % (pred dvema letoma le 8 %).
Tako kot prejšnja leta tudi v letu 2017/2018 ni zaznati večjih odstopanj glede ustreznosti razporeditve
ur predavanj, seminarjev in kliničnih vaj. Iz rezultatov ugotovimo, da je na vseh treh stopnjah in vseh
študijskih programih s strani študentov ocenjeno, da je v 85,65 % ustrezno število predavanj, v 84,41
% ustrezno število ur seminarjev, v 80,24 % ustrezno število kliničnih vaj in 79,22 % približno toliko ur
samostojnega dela študentov, kot je predvideno. Največja odstopanja je zaslediti pri študentih 3.
stopnje Zdravstvene nege, saj kar v 25 % menijo, da je premalo predavanj in seminarjev, v 30 %, da je
premalo ur vaj, prav tako pa kar v 37,5 % ocenjujejo, da je bilo potrebnih več ur individualnega dela,
kot je predvideno. Pri nobenem izmed predmetov različnih študijskih programov ni bilo zaznati
dveletnega odstopanja.
Kljub temu, da so visokošolski učitelji zelo visoko ocenjeni s strani študentov se izvajajo redni letni
razgovori z vsemi visokošolskimi učitelji v skrbi za ohranitev kakovosti. Prav tako so v zvezi z izvedbo
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študijskega procesa z namenom doseganja optimalne obremenitve študentov vsako leto organizirane
okrogle mize.
Tabela 20: Ocene študentske ankete glede obremenitve študentov po študijskih programih

Ustrezno

Preveč

Premalo

Ustrezno

Preveč

Manj

Približno
toliko (± 20
%)
Več

POVPREČJE SKUPAJ

Premalo

1400 ZDRAVSTVENA NEGA 3.
ST.

Preveč

1309 MANAGEMENT V
ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM
VARSTVU 2. ST.

Ustrezno

1308 BIOINFORMATIKA 2. ST.

Samostojno delo
študenta
(odgovori v %)

Premalo

1307 ZN ZDRAVSTVENA NEGA

Klinične vaje
(odgovori v %)

Preveč

1200 ZDRAVSTVENA NEGA
1.ST.
1307 URG URGENTNA STANJA
V ZDRAVSTVU

Vaje (odgovori v
%)

Ustrezno

Študijski program

Seminarji
(odgovori v %)

Premalo

Predavanja
(odgovori v %)

2,5
5

85,
09

12,
35

5,4
1

83,
74

10,
86

9,0
1

80,
44

10,
56

7,2
2

77,
79

14,
98

9,1
2

80,
08

10,
80

1,8
8
7,9
9
7,4
1

94,
26
83,
04
84,
80

3,8
5
8,9
8
7,7
9

3,5
4
7,2
5
9,5
3

95,
07
81,
20
82,
93

1,3
9
11,
57
7,5
3

3,9
2
13,
26
13,
46

94,
56
72,
96
79,
51

1,5
2
13,
78
7,0
3

8,0
0

92,
00

0,0
0

3,8
0
11,
04
7,7
9

81,
82
78,
95
78,
54

14,
40
10,
01
13,
68

9,4
8

86,
43

4,0
7

14,
80

77,
80

7,4
0

21,
45

75,
00

3,5
5

8,7
3

82,
93

8,3
2

25,
00
6,2
6

75,
00
85,
65

0,0
0
8,0
9

25,
00
7,6
4

75,
00
84,
41

0,0
0
7,9
5

30,
00
12,
68

70,
00
80,
24

0,0
0
7,0
9

0,0
0
7,9
4

62,
50
79,
22

37,
50
12,
84

7,3
1

79,
29

13,
41

3.12 Prednosti















Študentski predstavniki vključeni v vse organe UM FZV, sej se redno udeležujejo in sodelujejo
v procesu odločanja.
Študentski svet UM FZV je samostojni organ fakultete, ki je sestavljen iz predstavnikov vsakega
letnika, in predsednice – Prodekanice za študentska vprašanja.
Organizirane aktivnosti na področju humanitarnosti in promocije zdravja.
Dobro delovanje tutorske dejavnosti.
Velik interes za študij, zato omejitev mest glede na število prijav.
Dobra prehodnost študentov med letniki.
Organiziranih veliko obštudijskih dejavnosti s strani Študentskega sveta UM FZV.
UM FZV grajena prijazno invalidom.
Trend naraščanja vključenih študentov v projekte.
Za 70 % večje število tujih študentov v okviru programa Erasmus+.
Velika pripadnost študentov fakulteti.
Raven izkazanega zadovoljstva študentov s študijem na UM FZV je višja od ravni izkazanega
zadovoljstva za celotno UM.
Študenti UM FZV ocenjujejo izbrane študijske programe na UM FZV kot dobro osnovo za njihov
osebni razvoj in nadaljnjo kariero.
Večina diplomantov UM FZV, ki so sodelovali v anketi UM za študijsko leto 2017/2018, bi se
ponovno odločila za isti študijski program na UM FZV.
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3.13 Priložnosti za izboljšanje





Spodbujati študente k mednarodni izmenjavi.
Spodbujati študente k sodelovanju v projektih.
Spodbujati študente k pripravi znanstvenih prispevkov.
Spodbujati študente k pravočasnemu zaključku študija.
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MATERIALNE RAZMERE

[uporabite finančne podatke za koledarsko leto 2018]

4.1

Prostori in oprema

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako zagotavljate primerne prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti (ob upoštevanju potreb
za pedagoško, znanstveno, strokovno, raziskovalno oz. umetniško dejavnost, način izvajanja študijskih
programov, števila vpisanih študentov in potreb kadrov). Ovrednotite, ali prostori in oprema zagotavljajo ustrezno
izvedbo študijskega programa in raziskovalnega dela na fakulteti. Vključite tudi predstavitev in ovrednotenje IKT
storitev in opreme. Priporočljivo je, da ob predstavitvi prostorov in opremo podate tudi linke na podrobnejšo
predstavitev le-tega na spletu.]

Za izvajanje pedagoškega procesa, kar je za izvajanje študijskih programov nujno potrebno, ima UM
FZV ustrezno opremljene prostore z najsodobnejšo opremo, čeprav primanjkuje prostorov za razvoj
simuliranega kliničnega okolja:

















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 fakultete (specialne učne lutke za zdravstveno nego
otroka, 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 in dostopom do interneta.
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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.
Fakulteta bi za kakovostno izvajanje študijskih programov potrebovala posodobitev in povečanje
prostorov namenjenih za simulirano klinično okolje. Študenti so obremenjeni med 7.00 in 21.00 uro
zaradi prostorske stiske ni možno izvajati pedagoškega procesa samo v dopoldanskem času. Študenti
imajo hkrati teoretični in praktični del pedagoškega procesa tekom celotnega študijskega leta.
Prav tako potrebuje fakulteta večjo knjižnico, saj obstoječa knjižnica nima čitalnice in ne omogoča
pogojev študentom za študij in pripravo na izpite. Primanjkuje tudi prostora za knjižnično gradivo, ki
ga mora fakulteta zagotavljati za študente vseh študijskih programov v več izvodih.
Virtualni sprehod je dostopen na naslovu http://www.fzv.um.si/virtualni-sprehod.

4.2

Financiranje

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite zagotavljanje ustreznih in stabilnih finančnih virov za izvajanje in nadaljnji razvoj visokošolske
dejavnosti. Prikažite višino financiranja po uredbi glede na število rednih študentov, višino pridobljenih sredstev
na nacionalnih in mednarodnih razpisih, prihodke od prodaje blaga in storitev ter sredstva iz naslova oddaje
prostorov, kotizacij ... Podatke prikažite grafično in ovrednotite trende za zadnjih 5 let.]

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 UM FZV 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.
Graf 37: Pregled poslovanja zavoda
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Iz Grafa 38 je razvidno, da so bili v preteklem letu odhodki višji od prihodkov.
Graf 38: Sestava prihodkov zavoda
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Iz Grafa 39 je razvidno, da predstavljajo največji delež prihodkov zavoda prihodki iz proračunskih
sredstev (RS).
Tabela 21: Sestava prihodkov zavoda

Prihodki iz proračunskih sredstev (RS)
Prihodki, pridobljeni na trgu
Donacije in subvencije

2017
83%
17%
/

2016
77%
23%
/

2015
72%
28%
/

2014
75%
24%
/

2013
72%
27%
/

2012
72%
27%
/

Iz tabele 21 in grafa 39 so razvidni prihodki po dejavnostih na fakulteti.
Iz predstavljenega je razvidno, da se je financiranje iz proračunskih sredstev RS v zadnjih petih letih
dvignilo in postopoma narašča. UM FZV še vedno nima dovolj proračunskih sredstev za pokrivanje vseh
stroškov izvajanja študijskih programov, zato si prizadevamo za povečanje proračunskih sredstev in
izvajamo aktivnosti za pridobitev in povečanje tržnih sredstev.
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 2017 v primerjavi s planirano porabo
(upoštevana poraba po denarnem toku) naslednja:



skupni prihodki so bili realizirani v 103 % glede na planirane prihodke,
skupni odhodki so bili realizirani v 94 % glede na planirane odhodke.

Na podlagi finančnega načrta za leto 2018 je UM FZV 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
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Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, nimamo neposrednega vpliva, da bi z dodatnimi
aktivnostmi vplivali na to obliko financiranja.

4.3

Prilagoditve študentom s posebnimi potrebami

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite glavne poudarke zagotavljanja prilagoditev študentom z različnimi primanjkljaji, ovirami oz.
motnjami (prilagoditve prostorov, opreme, komunikacijska in informacijska dostopnost, prilagoditve študijskih
gradiv in izvajanja študija). Navedite spletno povezavo do informacij, ki so pomembne za študente s posebnimi
potrebami.]

Študenti s posebnimi potrebami/invalidi so upravičeni do ugodnosti na podlagi Pravilnika o študijskem
procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru (Neuradno prečiščeno besedilo - NPB1):
http://www.fzv.um.si/studenti-s-posebnimi-potrebami.
UM FZV je grajena prijazno študentom invalidom: objekt ima dvigalo, ki ga uporabljajo študenti,
dostopnost do vhoda fakultete je primerno urejena za študente invalide, omogočeni so dostopi do
kabinetov/učilnic v vseh nadstropjih z invalidskim vozičkom, urejene in prosto dostopne so sanitarije
za invalide (pritličje stavbe), parkirno mesto za invalide. Na UM FZV razpolagamo s primernim
ozvočenjem in oddajno enoto (FM sistem) z mikrofonom za študente z motnjo sluha.
Študenti so glede obveznosti in pravic informirani s strani Referata za študentske zadeve UM FZV
(Alenka Marsel, vodja Referata za študentske zadeve) ustno (individualni razgovor, tutorstvo), po
telefonu ter preko spletnega portala fakultete. Študentom se poda informacije tudi na uvodnih
sestankih letnikov.
Vzpostavljeno imamo bazo vseh študentov s posebnimi potrebami, prilagojene sezname prijavljenih
na izpite in izvajamo tutorski način vodenja in pomoči študentom s posebnim statusom s strani
študentov tutorjev ali visokošolskih učiteljev UM FZV.
Na UM FZV imamo zaposlenega informatorja, ki je študentom na razpolago v vsakem trenutku glede
usmerjanja in podaje informacij ter nudenja pomoči.

4.4

Knjižnična dejavnost

4.4.1

Predstavitev knjižnice in knjižnične dejavnosti fakultete

(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite knjižnico in knjižnično dejavnost fakultete. Navedite spletno povezavo z osnovnimi informacijami o
delovanju knjižnice (odpiralni čas, novice ipd.) in storitve, ki jih knjižnica nudi uporabnikom. Navedite število in
vrste uporabnikov ter knjižnične storitve, ki jih izvajate . Navedite strokovne knjižničarske in druge delavce v
knjižnici po stopnji izobrazbe, po strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti in habilitacijskih nazivih ter opišite
načine njihovega usposabljanja.]

Knjižnica UM FZV je visokošolska knjižnica odprtega tipa. Knjižnica je vključena v Knjižnični informacijski
sistem Univerze v Mariboru (KISUM). Od leta 1996 je polnopravna članica bibliografskega sistema
COBISS ter članica Biomedicinskega kroga Slovenije. Osnovno poslanstvo knjižnice je zagotavljanje vseh
vrst knjižničnih storitev in informacijskih virov za študij in raziskovanje. V Knjižnici se nabavlja, obdeluje
in izposoja strokovna literatura s področja zdravstvene nege, medicine, zdravstva, bioinformatike,
managementa in sorodnih znanosti. Knjižnica se razteza na 109m2 v pritličju zgradbe fakultete. Na
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celotnem območju Knjižnice je EDURAM za dostop do spleta. Knjižnica je urejena v prostem pristopu
po sistemu UDK po strokovnih področjih.
Na spletni povezavi http://www.fzv.um.si/knjiznica so informacije o knjižničnih dejavnostih, knjižnični
zbirki, novostih, storitvah, odpiralnem času ter zloženka v pdf. formatu s splošnimi informacijami o
knjižnici. Knjižnica ima 958 aktivnih uporabnikov od tega 787 študentov, 75 učiteljev in drugih
zaposlenih na univerzi ter 96 ostalih uporabnikov. V Knjižnici se izvaja izposoja, informacijska
dejavnost, knjižnična tutorska dejavnost za študente, individualno izobraževanje uporabnikov za
uporabo informacijskih virov, vodenje bibliografij učiteljev v sistemu COBISS, objavljanje zaključnih del
v DKUM, vodenje kronike fakultete in sodelovanje pri založniški dejavnosti fakultete.
V Knjižnici so zaposleni 3 delavci. Dve knjižnični delavki opravljata strokovno knjižnično delo vodja
knjižnice in višja knjižničarka. Vodja knjižnice ima strokovni naziv višji bibliotekar. Tretji delavec je
samostojni strokovni delavec, ki izvaja preverjanje plagiatorstva, pravilnost citiranja, skrbi za tehnične
preglede zaključnih del študentov UM FZV, študentom pomaga pri statistični obdelavi podatkov ter
izvaja analize podatkov za razvoj študijskih programov. Zaposleni sledijo novostim stroke z udeležbo
na raznih tečajih in izobraževanjih ter v okviru mednarodne izmenjave zaposlenih v programu
Erasmus+. Strokovni delavec nadaljuje študij – Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika,
modul Biostatistika, UL.
4.4.2

Knjižnična zbirka – knjižno in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih

(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako zagotavljate ustrezno študijsko, strokovno in znanstveno literaturo glede na študijske
programe, ki jih izvajate. Grafično predstavite osnovne podatke o knjižničnem gradivu fakultete, pri čemer
uporabite statistične podatke iz vprašalnikov Centra za razvoj knjižničarstva (CEZAR) – Poročilo o delu
visokošolske knjižnice: poglavje 2 Knjižnična zbirka, prirast in odpis.]

Knjižnična zbirka se dopolnjuje s sodobno in aktualno literaturo, z upoštevanjem učnih programov in
potreb uporabnikov. Zbirka učbenikov se posodablja v sodelovanju z nosilci učnih predmetov, ki javljajo
spremembe in predloge za nabavo študijske literature. Pri nabavi E-virov knjižnica sodeluje z UKM in
knjižnicami v sistemu KISUM. Tuje konzorcijske revije naroča UKM za vse knjižnice članic UM.
Graf 39: Zbirka knjižnega gradiva (inv. enote)
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Graf 40: Prirast knjižnega gradiva (inv. enote)

17%

53%
30%

Knjige, brošure

Zaključna dela

Serijske publikacije

Knjižnična zbirka obsega 17.485 inv. enot knjižnega gradiva in 580 enot neknjižnega gradiva na fizičnih
nosilcih. Odpisa je bilo 79 inventarnih enot.
4.4.3

Knjižnična zbirka – elektronski viri

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite dostopnost elektronskih virov za zaposlene in študente. Navedite povezavo za dostop do elektronskih
virov. Podatki o nabavi elektronskih virov predizpolnjeni s strani UKM. Fakulteta besedilo po potrebi dopolni glede
na svoje študijske programe.]

Dostop do elektronskih virov za zaposlene in študente omogoča univerzitetni iskalnik UM:NIK. Nabavo
elektronskih virov za UM izvaja UKM, ki skrbi za nabavo mednarodne znanstvene literature in baz
podatkov (skupna prijava na razpis ARRS). Financiranje nabave poteka z združevanjem sredstev članic
UM in UKM. V študijskem letu 2017/2018 je bilo tako dostopnih 62 podatkovnih baz, 22.691 naslovov
serijskih publikacij ter cca. 5.100.000 elektronskih knjig in drugih dokumentov. V študijskem letu
2016/2017 je bilo dostopnih 89 podatkovnih baz in 21.996,00 naslovov serijskih publikacij. V
študijskem letu 2015/2016 je bilo 102 podatkovnih baz in 24.716,00 naslovov serijskih publikacij.
Tabela 22: Število podatkovnih baz in naslovov serijskih publikacij za zadnja 3 študijska leta
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Število podatkovnih zbirk
62
89
102

Naslovi serijskih publikacij
22.691
21.996
24.716

Iz tabele 22 je razvidno upadanje števila podatkovnih zbirk. Število naslovov serijskih publikacij se je
zmanjšalo za 3 % glede na predhodno študijsko leto.
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Razvoj knjižnične dejavnosti fakultete

(do cca. 1.500 znakov brez presledkov)
[Predstavite glavne usmeritve knjižnične dejavnosti in ocenite uspešnost uresničevanja načrtovanega razvoja
knjižnične dejavnosti v zadnjem evalvacijskem obdobju v skladu s strategijo razvoja. Fakulteta besedilo dopolni
glede na svoje specifične razvojne usmeritve.]

Knjižnica UM FZV kot podpora njeni izobraževalni in raziskovalni dejavnosti zagotavlja dostopnost čim
večjega števila znanstvenih in strokovnih publikacij ter relevantnih elektronskih virov.
Knjižnična zbirka se gradi z nakupi in darovi ustanov in posameznikov. Obvezna študijska literatura se
nabavlja v sodelovanju z nosilci učnih enot. Študenti imajo tako na voljo študijsko gradivo, navedeno v
učnih načrtih. Knjižnica sodeluje tudi z drugimi visokošolskimi knjižnicami v Knjižnično informacijskem
sistemu Univerze v Mariboru (KISUM) s skupno nabavo tuje periodike in E-virov. Študenti in zaposleni
so obveščeni o mesečnih knjižnih novostih preko e-pošte in spletne strani UM FZV. V okviru
promocijske dejavnosti se vsako leto izdela zloženka Osnovne informacije o knjižnici v slovenskem in
angleškem jeziku ter je tudi objavljena na spletni strani. V knjižnici se izdelujejo bibliografije
visokošolskih učiteljev in sodelavcev v sistemu COBISS, ki so nato zbrane v periodični publikaciji z
naslovom Znanstvenoraziskovalno delo na Fakulteti za zdravstvene vede. Publikacija izhaja v okviru
založniške dejavnosti vsake dve leti in pomeni spremljanje izvajanja znanstvenoraziskovalnega dela na
fakulteti. V knjižnici se izvaja tudi izobraževanje in vzpodbujanje informacijske pismenosti uporabnikov.
V preteklem letu smo uvedli storitev »Knjižničar-tutor«, ki ima nalogo seznanjati študente s celotno
ponudbo knjižničnih storitev ter nuditi pomoč pri iskanju in uporabi informacijskih virov. Individualno
izobraževanje se nudi vsem uporabnikom in tujim študentom v okviru programa Erasmus+. Knjižnica
svoj razvoj in usmeritve usklajuje z razvojem UM FZV in njenimi študijskimi programi. UM FZV
zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje knjižnice.
4.4.5

Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Vključite prikaze in strnjeno opišite glavne ugotovitve kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnost
UM za obdobje treh let. Kazalnike kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti dodajte kot prilogo
samoevalvacijskemu poročilu.]

Po pregledu kazalnikov kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti za obdobje zadnjih treh let smo
ugotovili, da delež (odstotek) aktivnih uporabnikov-študentov in zaposlenih z visokošolskega zavoda
glede na skupno število potencialnih uporabnikov knjižnice ostaja na enaki ravni kot v predhodnih
obdobjih. Za 16 % se je povečalo število vseh aktivnih uporabnikov knjižnice glede na preteklo študijsko
leto. Za 19,2 % se je zmanjšal prirast knjižnega gradiva glede na preteklo leto. Tedenska odprtost
knjižnice ostaja na enaki ravni.
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Graf 41: Proračun knjižnice
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Zvišal se je delež (odstotek) prihodkov za knjižnico v celotnih prihodkih visokošolskega zavoda. Povišal
se je tudi delež stroškov za nakup E-virov glede na strošek celotnega nakupa knjižničnega gradiva.
Graf 42: Izposoja knjižničnega gradiva
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Število izposojenih enot gradiva na potencialnega uporabnika

Izposoja tiskanega knjižničnega gradiva se ne povečuje zaradi široke ponudbe E-virov in možnosti
oddaljenega dostopa. Tuje naročene konzorcijske revije so v večini dostopne samo v elektronski obliki.
Graf 43: Število E-virov dostopnih na daljavo
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Število elektronskih virov, dostopnih na daljavo na potencialnega uporabnika

Povečalo se je število elektronskih virov dostopnih na daljavo na potencialnega uporabnika.
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Kazalniki spremljanja okoljskega vpliva

(do cca. 750 znakov brez presledkov)
[Komentirajte ključne ugotovitve trendov (za npr. 3 leta) pri spremljanju kazalnikov okoljskega vpliva po EMAS.
Kazalnike spremljanja okoljskega vpliva po EMAS dodajte med priloge samoevalvacijskega poročila; Excel
predlogo za vnašanje podatkov in izračun kazalnikov pripravi in v samoevalvacijsko poročilo priloži strokovna
služba rektorata.]

Trend zadnjih treh let na UM FZV nakazuje zmanjšanje števila študentov za 10 % in zaposlenih za 7 %.
To pripisujemo zmanjšanemu vpisu na izrednem študiju, kar je verjetno posledica gospodarske
situacije in situacije v javnem sektorju.
Okoljski vpliv UM FZV, ki v strnjenih naseljih uporablja 3.645,00 m2, se ni pretirano spremenil – v letih
2017 in 2018 gre za minimalna odstopanja od leta 2016. Električne energije smo porabili le za 4 % več.
Vode smo navkljub porastu v 2017 (24 %) porabili v letu 2018 za 1 % več. Tudi skupna količina nevarnih
odpadkov narašča za 15 % letno, kar lahko pripišemo večji raziskovalni dejavnosti v laboratoriju
(pridobljeni projekti). Največje odstopanje je v količini odpadkov, ker smo prejšnja leta poročali skupno
letno količino v litrih in ne tonah, sicer pa se količina ni spremenila že tri leta – vsako leto za 4 mesece
odpovemo odvoz drugega kesona za ostale odpadke in na letni ravni znaša cca 80 ton.

4.6

Prednosti














4.7





Vse predavalnice, seminarji in kabineti so opremljeni z računalniki in dostopom do interneta.
Celoten objekt je klimatiziran.
Objekt je prilagojen invalidom.
Specialne učilnice za izvajanje individualne obravnave ter diagnostičnega programa v študijske
namene.
Sodobno opremljen simulacijski center.
Informator v pritličju UM FZV nudi informacije in pomoč študentom in obiskovalcem.
Prosto dostopen študentski klub opremljen z računalniki.
Vzpostavljena baza vseh študentov s posebnimi potrebami.
Ažurno vodenje osebnih bibliografij visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM FZV.
Dobra informacijska podprtost knjižnice.
Posodobljene zbirke učbenikov v sodelovanju z nosilci učnih predmetov.
Knjižnična zbirka se dopolnjuje s sodobno in aktualno literaturo.
Mesečno obveščanje zaposlenih in študentov o knjižničnih novostih preko e pošte in na spletni
strani UM FZV.

Priložnosti za izboljšanje
Pridobitev večjega deleža sredstev iz projektov /gospodarstva.
Povišanje prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Povečanje oz. razširitev knjižnice in čitalnice.
Povečanje kvadrature fakultete za ureditev in povečanje simuliranega kliničnega okolja, kar je
nujno za izvajanje obstoječih in novih študijskih programov za področje zdravstvene nege in
zdravstva.
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5.

ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI,
SPREMINJANJE, POSODABLJANJE IN IZVAJANJE
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

5.1

Sistem zagotavljanja kakovosti

(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite osnovne poudarke delovanja sistema zagotavljanja kakovosti na fakulteti; predstavite, kako na
fakulteti zagotavljate uresničevanje zanke kakovosti (krog PDCA) in se opredelite do uspešnosti uresničevanja
predlaganih ukrepov za izboljšanje kakovosti dejavnosti fakultete. Predstavite, kako ocenjujete razvoj »kulture
kakovosti« fakultete v zadnjem evalvacijskem obdobju. Navedite morebitne izvedene mednarodne evalvacije oz.
akreditacije, izvedene »peer counselling« obiske ipd.]

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 UM FZV 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 oddelkih 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 premike, prednosti
in poda predloge aktivnosti za izboljšave ter opravi analizo akcijskega načrta, v katerem oceni stopnjo
realizacije predlogov iz prejšnjega samoevalvacijskega poročila; na tej osnovi zapiše predloge aktivnosti
za izboljšanje. Samoevalvacijsko poročilo obravnava Senat UM FZV, ki ga tudi sprejme.
Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti UM FZV ima več elementov, in sicer:







Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV izvaja postopke notranjega ocenjevanja fakultete
ter anketo o zadovoljstvu zaposlenih UM FZV pri delu.
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.
UM FZV ima predpisan in javni sistem izbire in določene kriterije in postopke za podeljevanje
znanstvenih in strokovnih nazivov izvajalcev pedagoškega procesa ter nadzoruje njihovo
upoštevanje.
UM FZV ima definirana pravila o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov, ima izdelana
pravila o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na vseh programih in stopnjah
študija.

Visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in
strokovne dejavnosti preko kateder, inštitutov in drugih organov UM FZV ter z neposrednim delom.
Študenti imajo možnost izražanja svojih mnenj glede kakovosti posredno preko svojih predstavnikov v
vseh pomembnih organih UM FZV, lahko pa izražajo svoje predloge in pripombe tudi preko tutorskega
sistema. Študenti prav tako ocenjujejo izvedbo predmetov in programov s študentskimi anketami. Na
UM FZV spodbujamo kulturo kakovosti, saj so tako zaposleni, kot študenti seznanjeni s svojo vlogo v
procesu zagotavljanja kakovosti, imajo dostop do vsebin in poteka evalvacijskih postopkov ter
rezultatov evalvacij, ocen in ukrepov.
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Za zagotavljanje preglednega sistema zagotavljanja kakovosti izvajamo sprotno spremljanje kakovosti,
in sicer s pripravo letnega samoevalvacijskega poročila, katerega pripravi Komisija za ocenjevanje
kakovosti
v
sodelovanju
in
je
dostopno
na
spletni
strani
UM
FZV
(http://www.fzv.um.si/poro%C4%8Dila).
Na UM FZV si vsi zaposleni prizadevajo k zagotavljanju oziroma izboljšanju kakovosti dejavnosti UM
FZV.

5.2

Samoevalvacija

(do cca. 1.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite, kako poteka proces samoevalvacije na fakulteti, kako se sestajate, kdo potrjuje samoevalvacijsko
poročilo, kako seznanjate zaposlene z ugotovitvami samoevalvacije in izvedenimi ukrepi za preteklo
samoevalvacijsko obdobje.]

Proces samoevalcije je kontinuiran proces, saj komisija za ocenjevanje kakovosti vsako leto pripravi
samoevalvacijsko poročilo za preteklo leto in je dostopno na spletni strani fakultete
http://www.fzv.um.si/poro%C4%8Dila. Podatki, ki se uporabijo pri pripravi samoevalvacijskega
poročila se zbirajo skozi celo leto. Pri pripravi samoevalvacijskega poročila Komisija za ocenjevanje
kakovosti UM FZV vključi tako študente, kot zaposlene fakultete, tako da jih pozove k podaji predlogov
osnutka pripravljenega samoevalvacijskega poročila. Za potrebe končne verzije samoevalvacijskega
poročila se Komisija za ocenjevanje kakovosti sestane 2-3 krat, večina korespondence pa poteka preko
e-pošte, saj je zaradi vseh ostalih obveznosti članov le-to veliko lažje in hitreje izvedljivo.
Samoevalvacijsko poročilo, je pred potrditvijo posredovano v obravnavo:






Študentskemu svetu UM FZV,
Komisiji za ocenjevanje kakovosti UM FZV,
Vsem zaposlenim UM FZV,
Zboru delavcev UM FZV in
Senatu UM FZV.

Zaposleni so seznanjeni z ugotovitvami samoevalvacije in izvedenimi ukrepi za preteklo
samoevalvacijsko poročilo na zboru delavcev UM FZV.

5.3

Uresničevanje akcijskega načrta fakultete

(do cca. 2.000 znakov brez presledkov)
[Predstavite glavne premike pri uresničevanju akcijskega načrta fakultete za leto 2018. Grafično prikažite, koliko
delno ali povsem neizpolnjenih ukrepov akcijskega načrta se je preneslo iz prejšnjega leta in koliko se jih je dodalo
na novo. Za tako združene elemente analize prikažite najprej povzeto v grafični obliki število (delež) v celoti
izpolnjenih, delno izpolnjenih (v izvajanju) in neizpolnjenih ukrepov. Nato v tabeli v kvalitativni obliki dodajte
kratek opis razlogov, zakaj ni prišlo do uresničitve.]
[Analiza celotnega akcijskega načrta fakultete za leto 2018 je priloga k poročilu; intranet.]

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM FZV opravi analizo stanja zlasti po zadnji samoevalvaciji, ugotovi
premike, prednosti, slabosti, ter 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.
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UM FZV sprejme akcijski načrt in nato dvakrat letno spremlja izvajanje le-tega. Pripravimo vmesni
pregled stanja realizacije in potem še končni pregled realizacije uresničevanja akcijskega načrta. Skoraj
polovica zastavljenih nalog akcijskega načrta je trajnih nalog v skrbi za zagotavljanje kakovosti. V letu
2017 smo imeli 71 ciljev in v letu 2018 smo imeli 70 ciljev v akcijskem načrtu. V letu 2018 so bili dodani
4 novi cilji glede na leto 2017. UM FZV si prizadeva za doseganje in uresničevanje ciljev akcijskega
načrta in redno spremlja trajne naloge in specifične cilje, ki so navedeni v akcijskem načrtu v
posameznem letu.
Iz grafa 45 in grafa 46 je razvidno, koliko ciljev akcijskega načrta je UM FZV uresničila v letu 2017 in v
letu 2018.
Graf 44: Uresničeni cilji akcijskega načrta v letu 2017
Nerealizirani cilji; 3

Delno izvedeni cilji; 11

Realizirani cilji; 57

Graf 45: Uresničeni cilji akcijskega načrta v letu 2018
Nerealizirani cilji; 4
Delno izvedeni cilji; 13

Realizirani cilji; 53

Ugotovljeno je, da je fakulteta uresničila večino ciljev oziroma so bili vsaj delno izvedeni/realizirani in
le zelo majhen delež ciljev je ostal nerealiziran. Cilja, ki sta se nanašala na prezračevanje učilnic ter
ogrevanje v sejni sobi in prostorih za visokošolske učitelje nista bila realizirana zaradi načrtovane
investicije UM FZV in zaradi tega nismo realizirali teh načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del. Cilj, ki
se nanaša na mednarodno akreditacijo še ni bil realiziran predvsem zaradi kadrovskega
primanjkljaja/podhranjenosti, prav tako je večina visokošolskih učiteljev pedagoško zelo obremenjena.
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Cilj, ki se nanaša na razvoj skupnih študijskih programov zaradi velike pedagoške obremenjenosti in
kadrovske podhranjenosti ter administrativnih težav s strani tujih držav še ni bil realiziran. Prav tako ni
bil realiziran cilj, ki se nanaša na povečanje števila tujih gostujočih profesorjev, saj razpis za
sofinanciranje tujih gostujočih profesorjev še ni bil objavljen.

5.4

Spreminjanje, posodabljanje in izvajanje študijskih programov

Procesi spreminjanja, posodabljanja in izvajanja študijskih programov se izvajajo kot so opredeljeni v
dokumentu Procesi notranjega upravljanja in spremljanja kakovosti študijskih programov na Univerzi
v Mariboru, ki ga je septembra 2017 potrdil Senat UM. Dokument z opisi procesov je dostopen na
spletni povezavi:
https://www.um.si/kakovost/evalvacije/Documents/Procesi%20notranjega%20upravljanja%20in%20
spremljanja%20kakovosti%20%C5%A1tudijskih%20programov%20na%20UM%20(2017).pdf
UM redno spremlja in revidira izvajanje študijskih programov in presoja, ali dosegajo zastavljene cilje,
ali so izpolnjene potrebe študentov in družbe. Namen spremljanja je nenehno izboljševanje kakovosti.
UM FZV letno izvaja programske samoevalvacije, ki so namenjene presoji in revidiranju ter
sistematičnemu izboljševanju kakovosti študijskih programov. Za izvedbo so odgovorni dekani fakultet,
pristojni prodekani in vodje študijskih programov. Natančnejše zadolžitve so v pristojnosti dekana
fakultete. Pri izvedbi sodelujejo zaposleni, študenti in drugi deležniki.
V postopku programske samoevalvacije se zbrane informacije ustrezno analizirajo in predlagajo ukrepi
za odpravo pomanjkljivosti, predlagajo izboljšave ter zagotovi aktualnost študijskega programa.
V okviru programske samoevalvacije se presoja:









vsebina programa v luči najnovejših raziskav v določeni disciplini, s čimer se zagotavlja, da je
program posodobljen in aktualen,
interes za študij, ustreznost kandidatov, prehodnost študentov, uspešnost zaključka študija,
obremenitev študentov, internacionalizacija študijskega programa,
povezanost z delovnim okoljem in zaposljivost diplomantov,
izvedba študijskega programa, ki spodbuja študente k aktivni vlogi v učnem procesu (na
študenta osredotočeno učenje, poučevanje in ocenjevanje),
primernost in učinkovitost postopkov preverjanja in ocenjevanja znanja študentov,
zadovoljstvo študentov s pedagoškim delom in s študijskim programom,
pedagoške in raziskovalne reference vključenih visokošolskih učiteljev,
učno okolje, podporne storitve in njihova primernost v okviru študijskega programa.

Povzetek samoevalvacijskih poročil študijskih programov je priloga samoevalvacijskega poročila
fakultete, posamezna samoevalvacijska poročila študijskih programov so dostopna po potrebi oziroma
na zahtevo.
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Prednosti









5.6

Predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FZV je vabljen član Senata UM FZV.
V pripravo samoevalvacijskega poročila so vključeni zaposleni in študenti.
Reakreditirani programi 1. in 2. stopnje za dobo 7 let.
Prvi v Sloveniji pričeli z izvajanjem programa 3. stopnje Zdravstvena nega.
Spremljanje akcijskega načrta 2-krat letno.
Enkrat letno izvedeno anketiranje delodajalcev.
Enkrat letno spremljanje zadovoljstva zaposlenih.
Najboljša ocena izvajalcev pedagoškega procesa na UM na podlagi študentske ankete.

Priložnosti za izboljšanje









Povečati število mobilnosti visokošolskih učiteljev in zaposlenih.
Povečati število objav v revijah s faktorjem vpliva.
Spodbujati povečano raziskovanje zaposlenih.
Spodbuditi delovanje alumni kluba.
Nadaljevati z aktivnostmi za uvedbo standarda ISO 2001:2008.
Izvajati aktivnosti za zadovoljstvo zaposlenih.
Spodbujati zaposlene k pridobivanju novih znanj.
Organizirati izobraževanja s področja visokošolske didaktike.
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6.

UM FZV 2017/2018

PRILOGE

(dostopne na intranetu UM)
Priloga 1:

Analiza uresničevanja strategije in strateškega načrta fakultete

Priloga 2:

Analiza akcijskega načrta fakultete za leto 2017 in vmesna realizacija za leto 2018

Priloga 3:

Analiza rezultatov študentske ankete za leto 2017/2018 (o pedagoškem delu in
obremenitvi študentov)

Priloga 4:

Analiza rezultatov izvedene ankete o zadovoljstvu s študijem

Priloga 5:

Analiza vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu

Priloga 6:

Kazalniki spremljanja okoljskega vpliva po EMAS

Priloga 7:

Povzetki samoevalvacijskih poročil študijskih programov

Priloga 8:

Kazalniki kakovosti spremljanja knjižnične dejavnosti

Priloga 9:

Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti UM

Priloga 10:

Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti UM

Priloga 11:

Kazalniki knjižnične dejavnosti UM

Priloga 12:

Akcijski načrt fakultete za študijsko leto 2018

Priloga 13:

Zaslonske slike aktualne sestave organov in drugih enot upravljanja fakultete

Priloga 14:

Organizacija konferenc in strokovnih srečanj

Priloga 15:

Izpis sklepa Komisije za ocenjevanje kakovosti UM FZV

Priloga 16:

Izpis sklepa Študentskega sveta UM FZV

Priloga 17:

Izpis sklepa Senata UM FZV
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