ZADEVA: ODPRAVA POMANKLJIVOSTI NA VISOKOŠOLSKEM STROKOVNEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA
POMANJKLJIVOSTI

AKTIVNOSTI ZA ODPRAVO
POMANJKLJIVOSTI

DATUM
REALIZACIJA
DOKONČANJA
AKTIVNOSTI

Izvedbo
študijskega
programa uskladiti z
zahtevami iz 31. člena
direktive 2005/36/ES

Izvajanje priznavanja kliničnih vaj na
izrednem študiju.
Uskladitev urnikov v UKC MB.
Uskladitev urnikov v ZD MB – Dom
starejših.
Izvedba sestankov vseh študentov po
letnikih.
Izvedba popravkov urnikov za študijsko
leto 2012/2013.
Obvestiti vse učne baze o terminih
kliničnih vaj.
Priprava
informativne
brošure
študijskega programa.

10.12.2012

Izrednim študentom se ne priznajo klinične vaje.

09.11.2012
07.12.2012

Izvedeno
Izvedeno

29.11.2012

Izvedeno

03.12.2012

Izvedeno

izvedeno

Izvedeno

30.4.2013

V teku – informativna brošura bo izdana v mesecu septembru
2013

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega je usklajen z zahtevami Direktive 2005/36/ES in sicer praktično usposabljanje – klinične
vaje za redne in izredne študente se izvajajo v enotah po 60 minut. Vsem študentom – rednim in izrednim – so zagotovljena mesta za praktično
usposabljanje, saj se pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo kliničnih vaj (uskladitev urnikov) z učno bazo dogovori o številu študentov, ki jih inštitucija lahko
sprejme na klinično usposabljanje. Seznam študentov pa je tudi obvezna priloga pogodbe. V kolikor se študent sam dogovori za klinično usposabljanje v
klinični ustanovi, s katero fakulteta nima sklenjene pogodbe, pristopimo k usklajevanju za sklenitev pogodbe.
V začetku in tekom študijskega leta 2012/2013 so potekali sestanki z študenti v vseh letniki, rednega in izrednega študija, na katerih je bila predstavljena
izvedba pedagoškega procesa, aktualne zadeve izvajanja študijskih programov, aktualne zadeve študentov ter njihove obveznosti za letnik. Študenti so dobili

tudi pojasnila na odprta vprašanja. Za vsak sestanek je bil narejen zapisnik. Zapisniki so objavljeni na spletni strani fakultete http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=186.

POMANJKLJIVOSTI AKTIVNOSTI
ZA
POMANJKLJIVOSTI

ODPRAVO DATUM
DOKONČANJA
AKTIVNOSTI
Razviti postopke Priprava Pravilnika Alumni kluba FZV 1.3.2013
za
spremljanje UM.
doseženih
Vpeljava Alumni kluba.
1.3.2013
kompetenc,
jih
preverjati
z Priprava anketnega vprašalnika za 31.1.2013
delodajalci ter v spremljanje doseženih kompetenc (pred
skladu
z zagovorom diplomskega dela).
ugotovitvami
Popraviti pravilnik o postopku priprave in 31.01.2013
spreminjati
zagovora
diplomskega
dela
na
študijski program. dodiplomskem študiju 1. stopnja na FZV
UM (zaradi obveznosti pred zagovorom).
Preverjanje kompetenc diplomatov z April 2013
največjimi zaposlovalci naših diplomatov
npr. Univerzitetni klinični center
Maribor, Zdravstveni dom. dr. Adolfa
Drolca ter ostalimi učnimi bazami, kjer se
naši diplomanti najpogosteje zaposlijo
Priprava in izvedba ankete doseženih April 2013
kompetenc
diplomatov
z
vidika
delodajalcev in zaposljivosti.
Anketa pridobljena iz AIPS-a (izvajanje Februar 2013
pedagoškega procesa (ECTS točke) za
študijsko leto 2010/2011 in 2011/2012.
Pridobiti podatke o zaposlenosti Februar 2013
(Ministrstvo za zdravje, Zbornica – Zveza
(licence)).

REALIZACIJA

V teku
V teku
Izvedeno

Pripravili smo spremembe Pravilnika o postopku priprave in zagovora
diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje in ga uskladili z UM.

V teku – september 2013

Izvedeno

Iz Ministrstva za zdravje RS so sporočili, da so postopek vpisa v registre
zdravstvene in babiške nege pričeli vodili šele z letom 2012. Pred tem je
evidenco vodila Zbornica – Zveza, ki pa podatka o zaposlitvi ni beležila.

Spremljanje konkurenčnosti diplomantov Trajno
na trgu dela in analiz o njihovi
zaposljivosti in zaposlenosti
diplomantov.
Sistemizacija kateder
in jasna 1.3.2013
opredelitev njihovih dejavnosti.
Javna objava statističnih podatkov o 15.2.2013
trajanju študija.
Upoštevanje rezultatov spremljanja
doseženih kompetenc pri spremembah
učnih načrtov.
Uvedba rednih sestankov s predstojniki
Zagotoviti
več kateder, inštitutov in centrov.
komunikacije med Sestanki s predstavniki študentskega
Komisijo
za sveta FZV, predstavniki letnikov s
kakovost,
predstojniki kateder.
posameznimi
Uvedba letnih razgovorov z zaposlenimi.
katedrami,
vodstvom
šole,
študenti
in Obveščanje zaposlenih preko e-pošte ter
z objavami obvestil na spletni strani
zaposlenimi.
fakultete.
Zbor delavcev.

Dodatno smo zaprosili IVZ RS za pridobitev podatkov o zaposljivosti
diplomantov. IVZ RS je upravljavec evidence gibanje zdravstvenih delavcev in
mreže zdravstvenih zavodov. Agregiran pregled zaposlenih diplomatov v tem
trenutku ne morejo zagotoviti.
Analiza podatkov o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov bo pripravljena
predvidoma v septembru 2013.

V teku – realizirano bo v septembru 2013

Trajno

Statistični podatki o trajanju študija so objavljeni
http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9750&Itemid=249
V študijskem letu 2012/2013 so bili učni načrti ažurirani.

V teku

Izvedeno

Marec 2013

Izvedeno

Januar 2013

Izvedeno

Trajna naloga

Se izvaja

April 2013

Izvedeno

Za spremljanje doseženih kompetenc diplomanta smo na FZV UM pripravili dve anketi: Anketa o zaposljivosti diplomantov FZV UM in Anketa za delodajalce,
ki zaposlujejo diplomante FZV UM, ki sta usklajeni z anketo UM. Podatke smo pričeli sistematično zbirati v mesecu juniju 2013, analize podatkov bodo znane

v mesecu septembru 2013. V študijskem letu 2013/2014 se bosta zgoraj navedeni anketi v celoti izvajali v okviru UM. Analizo podatkov bo opravljal RCUM,
ki bo rezultate posredoval posameznim članicam UM v nadaljnjo obravnavo in analizo.
Komunikacija, s spremembo vodstva fakultete se je izboljšala. Za redno zaposlene visokošolske učitelje so potekali letni razgovori. Na razgovor je vsak
visokošolski učitelj prinesel program dela za leto 2013 in ter letni plan izobraževanja Na letnem razgovoru so prejeli:
-

rezultate pedagoške ankete izvedene preko AIPS-a, za študijsko leto 2011/2012, v obliki individualnega strnjenega poročila o pedagoškem delu pri
predmetih, ki imajo reprezentativne ocene. V to poročilo so združene ocene za posameznega izvajalca za vse predmete, ki jih je izvajal;
- analizo ankete izvedeno preko AIPS-a za študijsko leto 2011/2012 po posameznih predmetih;
- rezultate ankete o izvedbi študijskega programa in posameznih učnih enot, ki jo je izvajal Referat za študentske zadeve po navodilu Komisije za
ocenjevanje kakovosti FZV UM in prof. dr. Petra Kokola, v študijskem letu 2010/2011,
- letno obvestilo o ocenjevanju javnega uslužbenca.
Zunanjim visokošolskim učiteljem so se rezultati anket posredovali po pošti.

Zaposlene na fakulteti se redno obvešča preko e-pošte in z objavami na spletni strani – javne obravnave, organizacija dogodkov, obvestila o konferencah,
strokovnih srečanjih,..(doma in tujini), družabnih dogodkih,…. Vsakemu zaposlenemu se ob njegovem osebnem prazniku (rojstni dan) posreduje voščilo po epošti, na 3 mesece se zberemo skupaj in še osebno voščimo. V začetku študijskega leta 2013/2014 se bo za vse študente organiziralo srečanje »peka
palačink«.
Študente fakultete redno obveščamo o vseh dogodkih z objavami novic na spletni strani fakultete in preko oglasni desk v avli. Vse informacije se posredujejo
tudi v. d. prodekanu študentu preko e-pošte. V. d. prodekan študent je tudi član kolegija dekanice in se redno udeležuje sestankov.
Sklican je bil sestanek članov kateder, nosilcev predmetov učnih enot, članov Študentskega sveta in predstavnikov študentov, na katerem se je obravnaval
problematika preverjanja znanja študentov in usklajevanju vsebin učnih enot na študijskih programih. Navedeno tematiko je obravnavala
Katedra za zdravstveno nego FZV UM,
Komisija za študijske zadeve FZV UM,
Senat FZV UM.
Vsi nosilci učnih enot, ki imajo v učnem načrtu v načinih preverjanja in ocenjevanja znanja naveden računalniški izpit so bili pozvani, da vsa obstoječa izpitna
vprašanja v bazi pregledajo, dopolnijo in posodobijo, predvsem v smislu da odgovori na vprašanja ne bodo zavajajoči ter da bazo izpitnih vprašanj dopolnijo
tako, da bo vprašanj dovolj in da se bodo lahko menjavala na vsakem izpitnem roku in pri vsaki skupini.

POMANJKLJIVOSTI

AKTIVNOSTI
ZA
POMANJKLJIVOSTI

ODPRAVO DATUM
DOKONČANJA
AKTIVNOSTI
študijskega Trajno

REALIZACIJA

Vse
spremembe
študijskega programa
izvesti na ustrezen
način,
jih
dokumentirati, tako da
bo
zagotovljena
sledljivost.

Sistematična revizija
programa.
Vsako
spremembo
študijskega V teku
programa potrdi tudi Katedra za
zdravstveno nego in Študentski Svet

Se izvaja

UM mora poslati točno definicijo 20.12.2012
potrjenega
sklepa
spremembe
študijskega programa ZN 1. stopnja

Izvedeno

Priprava noveliranega študijskega 31.01.2013
programa Zdravstvena nega 1.
stopnja (soglasje podale klinike,
Katedra ZN, čaka se še na oceno
Študentskega sveta).
Pripraviti obvestilo o vpisu študentov 29.10.2012
za štud. leto 2013/2014 (vse
pomočnice direktorja za ZN v učnih
zavodih:
Zbornica
–
Zveza,
Ministrstvo za zdravje- ga. mag.
Tičar).

Študentski svet FZV ni podal soglasja k noveliranem študijskem programu.

Se izvaja

Izvedeno

V letu 2012 so na Univerzi v Mariboru pripravili preglednico, katero se uporablja za popis sprememb na študijskih programih in je obvezna priloga pri
posredovanju gradiva v obravnavo in sprejem na organe UM. S tem je zagotovljena sledljivost sprememb. Fakulteta ima vse spremembe študijskega
programa jasno in pregledno vodene.
Delovna skupina za pripravo noveliranega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, v katero so imenovani
predstavniki visokošolskih učiteljev in študentov pripravlja osnutek prenovljenega študijskega programa. Rok za izvedbo je 30.09.2013.

POMANJKLJIVOSTI

DATUM
DOKONČANJA
AKTIVNOSTI
Svoje
predpise Predpise uskladiti z univerzitetnimi. 1.3.2013
Izvedeno
uskladiti
z (Pravilnik o delovnem času na FZV UM
- Osnutek Pravilnika o delovnem času Fakultete za zdravstvene vede
univerzitetnimi,
Univerze v Mariboru je v javno obravnavi do 31.08.2013
Pravilnik o postopku priprave
in
izdelati
svoj
- dodiplomski
študij
http://www.fzv.unizagovora
diplomskega
dela
Poslovnik
mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7389&Itemid=
na dodiplomskem študiju 1. stopnje.
kakovosti.
249
Pravilnika o postopku priprave in
- podiplomski
študij
http://www.fzv.unizagovora
diplomskega
dela
mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=1538&Itemid=
na podiplomskem študiju 2. stopnje.
156.
Spremembe in dopolnitve
AKTIVNOSTI
ZA
POMANJKLJIVOSTI

ODPRAVO

Pravilnika o postopku priprave in
zagovora diplomskega dela (ZN EU)).
Izdelati Poslovnik kakovosti usklajen s
Poslovnikom kakovosti UM.

Marec 2013

Izvedeno – priloga E.4-6
http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=5120&Itemid=259

POMANJKLJIVOSTI

Vzpostaviti stabilno in
ustrezno kadrovsko
strukturo,
izdelati
jasno
strategijo
razvoja kadrov na
področju zdravstvene
nege.

Zaposlene pedagoške
delavce vključevati v
izobraževanje
in
mobilnost.

AKTIVNOSTI
ZA
ODPRAVO DATUM
POMANJKLJIVOSTI
DOKONČANJA
AKTIVNOSTI
Strategija razvoja kadrov s 31.01.2013
področja zdravstvene nege.
Zaposlovanje asistentov in mladih V teku
raziskovalcev.
Preveriti in zmanjšati sodelavce po V teku
pooblastilu dekana (pridobitev
habilitacij pri sodelavcih iz
gospodarstva).
Strategija
prevzema
nosilcev 31.1.2013
predmetov (upokojitev).
Pedagoški delavci pri pripravi
letnega plana izobraževanj za leto
2013 upoštevajo tudi izobraževanja
preko programov mobilnosti.
Motivirati pedagoške delavce za
večjo mobilnost.
Promocija
Erasmus
med
pedagoškimi delavci.

januar 2013

Realizirano
Skladno s sklepom Upravnega odbora bomo razpisali 4 asistentska mesta za področje
zdravstvene nege.
Realizirano

Opravljeni so bili razgovori z predstojnico Katedre za zdravstveno nego, da
visokošolski učitelji, ki so oz. bodo prevzemali nosilstva učnih enot, da pričnejo z
izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela in pridobivanjem referenc s področja.
Realizirano

Januar
- Visokošolske učitelje se spodbuja k mobilnosti preko e-pošte (sprotno obveščanje o
Februar 2013 sklenitvah bilateralnih sporazumov) ter na letnih razgovorih pri dekanici.
Vse informacije so objavljene na spletni strani http://www.fzv.uniTrajno
mb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=7867&Itemid=280,

Izvedba internih izobraževanj s Trajno
področja visokošolske didaktike in
raziskovanja in raziskovanja - v
obliki tečajev (pisanje člankov,
priprava in sodelovanje na
projektih)..

V študijskem letu 2012/2013 je bilo organizirano:
- "Optimiranje predmetov in študijskih programov na FZV UM", dne
24.10.2012.
- funkcionalnega izobraževanja za mentorje z naslovom »Andragoško
pedagoški pristopi pri delu s študenti v kliničnem okolju.«, dne 26.02.2013
(http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9434&Itemid=2)
(izobraževanje se bo ponovno izvedbo v začetku študijskega leta 2013/2014)

Priprava izobraževanj - namen in 3x letno
možnosti mobilnosti za zaposlene
in
študente
(za
povečanje
mobilnosti).
Spremljanje učinkov mednarodne Trajno
izmenjave kadrov (krajše poročilo
in predstavitev na katedri) za vse
vrste izmenjav.
Po analizi rezultatov anket o Po analizi
zadovoljstvu zaposlenih izvesti
korektivne ukrepe.

Dosledno
mora
upoštevati ustreznost
habilitacijskega
področja
nosilcev
predmetov.

Preveriti ustreznost habilitacijskih
področji pri nosilcih predmetov.
Zmanjšanje
sodelavcev
po
pooblastilu dekana (pridobitev
habilitacij pri sodelavcih iz
gospodarstva).
Spremembe nosilcev učnih enot
glede na habilitacijska področja.
Merila za izvolitve v Uskladiti Merila za izvolitve v naziv
naziv uskladiti
z z Minimalnimi standardi, ki jih je
Minimalnimi
sprejel svet agencije.
standardi, ki jih je
sprejel svet agencije.

Za vse zaposlene je bil organiziran
- Dan odprtih vrat Centar za mednarodno dejavnost, dne 04.02.2013,
- dogodek »Sprejem za tuje študente«, dne 27.3.2013 z namenom promocije
mobilnosti UM
V teku

Februar 2013

Po opravljeni analizi ankete je prišlo do pozitivnega premika, glede na število
sodelujočih ter zvišanja rezultatov zadovoljstva zaposlenih, v primerjavi z anketo, ki
je bila opravljena v letu 2012. Analiza je objavljena
http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9783&Itemid=341
Izvedeno

V teku

Realizirano.

15.02.2013

V teku zaradi postopka pridobivanja tujih in domačih visokošolskih učiteljev.

Realizirano

Na ravni UM

V študijskem letu 2012/2013 smo sklenili dopolnilna delovna razmerja z delavci, ki so redno zaposleni v kliničnem okolju in opravljajo koordinacijo kliničnih
vaj. Na ARRS smo oddali 4 vloge na razpis »Kandidat za mentorja za mladega raziskovalca«. Rezultati razpisa še niso znani.
V kadrovskem načrtu smo planirali nove redne zaposlitve in sicer:
1 visokošolski učitelj v nazivu redni profesor,
1 visokošolski učitelj v nazivu docent,
4 visokošolske sodelavce asistente v nazivu asistent.

V slovenskem prostoru ni habilitiranih dovolj visokošolskih učiteljev za specifična področja (npr. Psihologija v zdravstvu in zdravstveni negi, Supervizija,Etika
v zdravstvu in zdravstveni negi), zato smo pristopili k imenovanju tujih visokošolskih učiteljev za nosilce oz. sonosilce predmetov. Za prevzem določenih
predmetov postopek še ni zaključen.

POMANJKLJIVOSTI

Organizacija
pedagoškega procesa.

AKTIVNOSTI
ZA
POMANJKLJIVOSTI

ODPRAVO DATUM
DOKONČANJA
AKTIVNOSTI
Pravočasna priprava urnika.
Realizirano za
2012/2013
September
2013
Razrešitev problema preobremenjenosti V izvajanju za
študentov glede na urnik.
leto
2013/2014
Razrešitev problema preobremenjenosti V izvajanju za
učiteljev glede na urnik.
leto
2013/2014
Spremljati
dejanske
študijske Trajno
obremenitve študentov
Priprava Pravilnika o tutorskem sistemu V teku
na FZV.

REALIZACIJA

Urniki za študijsko leto 2013/2014 so bili potrjeni na Senatu FZV, dne 5.7.2013
in predhodno usklajeni z nosilci in izvajalci učnih enot.

Realizirano

V teku

Realizirano – objavljen na spletni strani
http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9067&Itemid=337
Priprava tutorske sobe.
V teku
Realizirano
Razpis za tutorje učitelje in tutorje V teku
Realizirano – objavljeno na spletni strani
študente.
http://www.fzv.unimb.si/page/index.php?option=com_content&task=view&id=9067&Itemid=337
Spodbujanje visokošolskih učiteljev za Gradivo se že Realizirano, za študijsko leto 2013/2014 bodo nosilci predmetov pripravili
pripravo študijskega gradiva
dosledno
zapiske predavanj, kar vodi v nadaljnjo izdajo skript in učbenikov.
objavlja
na
Moodl-u
Analiza študijskega gradiva
Realizirano
Priprava analize primernosti števila
Maj 2013

izvodov študijskega gradiva
namenjenega izposoji.
Raziskovalni projekti v
ZN

Izvajanje raziskovalnih projektov na
področju ZN
Vključevanje študentov v znanstveno
raziskovalno delo
Povezava s kliničnim okoljem za izvedbo
raziskav v obliki magistrskih del (Sanlas,
UKC MB, IVZ, ZZV).
Pedagoški delavci se prijavljajo na
razpisane projekte.

Trajno

V teku

Prve aktivnosti Realizirano
do 1.3.2013
Prve aktivnosti
do 1.3.2013
Prve aktivnosti Realizirano
do 1.3.2013

Iz analize o obremenitvi študentov za študijsko leto 2011/2012 je razvidno, da je bilo 47 učnih enot nereprezentativno ocenjenih, 52 učnih enot pa ima
reperezentativen vzorec in ne prihaja do bistvenih odstopanj od povprečja (analiza je v prilogi E.4-8)
Kljub temu so v zvezi s preobremenjenostjo študentov in visokošolskih učiteljev v pedagoškem procesu (urniki) bile s strani Katedre za zdravstveno nego in
vodstva podane usmeritve, ki so bile upoštevane pri pripravi urnikov za študijsko leto 2013/2014 in sicer študenti so za kabinetne vaje razdeljeni v 8 skupin,
kabinetne vaje pa se bodo izvajale v sklopu 5 ur. Opravljeni so bili tudi razgovori z nosilci učnih enot in pregledane so bile njihove obremenitve.
Uvedli smo tutorski sistem z namenom vodenja, usmerjanja, motiviranja in pomoči študentom pri pridobivanju znanja in veščin ter povezovanjem teorije in
prakse v kliničnem in praktičnem usposabljanju študentov, ki pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti ter pomoč pri
razreševanju študijskih in življenjskih problemov na začetku študija, med njim kakor tudi ob njegovem zaključevanju. V ta namen je bil sprejet Pravilnika za
tutorje, urejena soba za tutorje ter objavljen razpis za tutorje učitelje in tutorje študente.
Cilji tutorskega sistema so predvsem:
pomagati študentom pri njihovem vključevanju v učno okolje,
reševati splošne in specifične probleme študentov,
usmerjati študente s posebnimi potrebami,
vzpostaviti tesno povezavo med študenti in z visokošolskimi učitelji,
spodbujati študente k izmenjavam in obštudijski dejavnosti,
izboljšati prehodnost študentov in doseči večjo kakovost študija,
izboljšati študijski uspeh študentov in njihovo zaposljivost,
spodbujati vsestranski razvoj talentov in osebnostno ter akademsko integriteto in

-

svetovati študentom pri nadaljevanju študija doma in v tujini.
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Skladno z analizo študijskega gradiva smo pristopili k nabavi dodatnih izvodov gradiva namenjenega izposoji. Visokošolski učitelji so posodobili obvezno
študijsko literaturo, ki je usklajena z literaturo, ki je dosegljiva študentom v knjižnici.
V začetku študijskega leta 2013/2014 bo študentom na spletni aplikaciji Moodle dosegljivo interno gradivo.
Visokošolski učitelji s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved so vključeni v prijave na razpisane projekte. Pri tem se je interdisciplinarni pristop pri
pripravi projektov in novih učnih enot (sodelovanje visokošolskih učiteljev iz različnih kateder) izkazalo izjemno uspešno. Vsebine za prijave raziskovalnih
projektov so v skladu z vsebinami učnih enot študijskih programov za zagotavljanje izobraževanja na raziskovalnih dokazih in pa možnosti vključevanja
visokošolskih učiteljev in študentov v projekte.
Projekti so v fazi evalvacija tako da rezultati še niso znani. Prijavili smo
projekt Sharing expertise for European network of nursing professionals in clinical supervision (E-RN-Supervision),
Quality Assurance and Harmonization of Education with EU standards for vocational health professionals in Serbia -TEMPUS,
bilateralni projekt z BiH »Aktivno in odgovorno do boljše samooskrbe sladkorne bolezni«,
bilateralni projekt z Hrvaško »Vpliv stresa na absentizem in počutje medicinskih sester ter varnost pacientov«.
V okviru razpisa ZZZS smo prijavili 4 projekte in pridobili projekt v okvir z naslovom »Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v
javnem zdravstvenem sistemu«.
Študente se spodbuja, da v okviru projektov, ki so v teku, pripravljajo diplomska dela.

