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ZAPISNIK 
1. izredne seje 

Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 18. 6. 2015 ob 11.30 uri  
 
 
Prisotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde Pajnkihar (delno), predav. mag. 
Barbara DONIK, viš. predav. mag. Vida GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK, viš. 
predv. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent, Flora LUŽNIK, študentka, Patric RAJŠP, študent. 
 
Opravičeno odsotni:  
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR (delno), viš. predav. dr. 
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, izr. prof. dr. Gregor 
ŠTIGLIC, 
 
Ostali prisotni: 
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ dipl. prav., pomočnica tajnice, Alenka 
MARSEL, vodja referata za študentske zadeve.  
 
Sejo Senata UM FZV je po pooblastilu vodila prodekanica prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK (v nadaljevanju 
prodekanica) zaradi obveznosti dekanice izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 
Majde Pajnkihar na Univerzi v Mariboru. Prodekanica je ugotovila, da je Senat UM FZV sklepčen in člane 
Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom.  
  
Predlog dnevnega reda: 

1. Spremembe študijskega programa 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega (poročevalki prodekanica prof. 
dr. Sonja Šostar Turk in viš. predav. mag. Vida Gönc).  

2. Urniki za študijsko leto 2015/2016 (poročevalki prodekanica prof. dr. Sonja Šostar Turk in viš. 
predav. mag. Vida Gönc).  

3. Pravilnik o opravljanju kliničnih vaj za študente UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno 
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).  

 
 
Viš. predav. mag. Vida Gönc je članom Senata UM FZV predlagala umik 3. točke dnevnega reda z namenom, 
da se pravilnik uskladi s predstavniki študentov na sestanku Katedre za zdravstveno nego.   
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/1I-2015:       
Senat UM FZV sprejme umik 3. točke dnevnega reda in potrdi spremenjen dnevni red 1. izredne seje 
Senata UM FZV. 
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K točki 1. 

 
Spremembe študijskega programa 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega  
 
Viš. predav. mag. Vida Gönc je članom Senata UM FZV poročala o spremembah študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz prilog. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01/1I-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so razvidne iz 
prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 
Prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV poročala o spremembah študijskega programa 2. 
stopnje Zdravstvena nega - smer Urgentna stanja v zdravstvu, ki so razvidne iz prilog. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 01a/1I-2015:  
Senat UM FZV potrdi spremembe študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega - smer Urgentna 
stanja v zdravstvu, ki so razvidne iz prilog tega sklepa. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 

K točki 2. 
 
Urniki za študijsko leto 2015/2016 
 
Prodekanica je prisotne seznanila s pripravljenimi urniki za študijsko leto 2015/2016. V zvezi s pripravo 
urnikov sta bili organizirani okrogli mizi za pripravo urnikov, posebej za dodiplomske in posebej za 
podiplomske študijske programe. Prav tako je bil v zvezi s pripravo urnikov na novih dveh smereh 
Gerontološka zdravstvena nega in Preventivna prehrana in klinična dietetika organiziran delovni sestanek. 
Na obe okrogli mizi in delovni sestanek so bili vabljeni tudi študenti. Opravljen je bil tudi uvodni sestanek z 
UKC Maribor, kjer se je prikazal plan izvedbe kliničnih vaj v prihodnjem letu.  
 
Nosilci učnih enot so imeli možnost podati predloge za načrtovanje in izvedbo urnikov za naslednje 
študijsko leto, ker pa pripomb ni bilo podanih, se je urnik sestavil na podlagi zaključene izvedbe v 
študijskem letu 2014/2015. Pri določenih učnih enotah še niso vključeni vsi izvajalci in niso določeni vsi 
prostori za izvajanje, saj bodo vpisi v študijsko leto 2015/2016 zaključeni do 10. 10. 2015.   
 
Alenka Marsel je poročala članom Senata UM FZV o novostih v pripravljenih urnikih za študijsko leto 
2015/2016 in se študentom in predstojnikom kateder zahvalila za uspešno sodelovanje pri pripravi urnikov.  
 
Dekanica izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar se je pridružila 
seji.  
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Člani Senata FZV UM so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 02/1I-2015:  
Senat UM FZV se seznani z Urniki za dodiplomske in podiplomske študijske programe za študijsko leto 
2015/2016.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.10. 
 
 
 
ZAPISALA:           
Pomočnica tajnice fakultete  
Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav. 
 
PREGLEDALA:                        
Tajnica fakultete     
Vlasta Jug, univ. dipl. prav. 
 

 
 
 
 

                                                 Dekanica 
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 

Majda Pajnkihar 
 
 
DOSTAVLJENO: 

- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica, 
- člani Senata UM FZV, 
- arhiv – Senat UM FZV. 


