Žitna ulica 15
2000 Maribor, Slovenija

Številka: 034/2016/2509-1/302
Datum: 12. 5. 2016

ZAPISNIK
9. redne seje
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 12. 5. 2016 ob 11.00 uri

Prisotni:
izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, viš. predav. dr.
Klavdija ČUČEK TRIFKOVIČ, prof. dr. Sonja ŠOSTAR TURK (delno), predav. mag. Barbara DONIK, viš. predav.
mag. Vida GÖNC, doc. dr. David HALOŽAN, predav. Jasmina NERAT, doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, izr. prof.
dr. Gregor ŠTIGLIC, viš. predav. mag. Karl TURK, Andrej ČERNI, študent, Jana LONČARIČ, študentka.
Opravičeno odsotni:
Ana SAJOVIC, študentka.
Ostali prisotni:
Vlasta JUG, univ. dipl. prav., tajnica fakultete, Mojca JEŽ GOLE, univ. dipl. prav, pomočnica tajnice.

Dekanica, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar je ugotovila,
da je Senat UM FZV sklepčen in člane Senata UM FZV seznanila z dnevnim redom.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Senata UM FZV z dne 24. 3. 2016 in 6. izredne seje Senata UM
FZV z dne 20. 4. 2016 (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne
Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
2. Predhodno mnenje Senata UM FZV k predlogu dekanice za imenovanje prodekanice za
podiplomski študij UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in
Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
3. Priznanja, nagrade in pohvale UM FZV (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
4. Imenovanje koordinatorjev študijskih programov (poročevalka izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo
Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica).
5. Imenovanje članov Komisije za tutorstvo UM FZV (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).
6. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).
7. Razno.
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Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 00/09R-2016:
Senat UM FZV sprejme in potrdi predlagan dnevni red 9. redne seje Senata UM FZV.

K točki 1.
Potrditev zapisnika 8. redne seje Senata UM FZV z dne 24. 3. 2016 in 6. izredne seje Senata UM FZV z dne
20. 4. 2016
Dekanica je poročala o realizaciji sklepov 8. redne seje Senata UM FZV z dne 24. 3. 2016 in 6. izredne seje
Senata UM FZV z dne 20. 4. 2016, ki so bili vsi realizirani.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 01/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi zapisnik 8. redne seje Senata UM FZV z dne 24. 3. 2016 in 6. izredne seje Senata UM
FZV z dne 20. 4. 2016.

K točki 2.
Predhodno mnenje Senata UM FZV k predlogu dekanice za imenovanje prodekanice za podiplomski študij
UM FZV
Dekanica je poročala članom Senata UM FZV o postopku kandidiranja in imenovanja prodekana za
podiplomski študij Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, ki je bil razpisan skladno s sklepom
št. 023/2016/1854/302 z dne 4. 4. 2016. Komisija za pritožbe je v postopku podala poročilo dekanici, iz
katerega izhaja, da je bila vložena ena pravočasna in popolna kandidatura prof. dr. Sonje ŠOSTAR TURK.
Kandidatka za prodekanico prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV predstavila program dela.
Pri tem je poudarila, da bo posebno pozornost namenila naslednjim področjem:
- Razvoj doktorskega študijskega programa Zdravstvena nega 3. stopnja.
- Načrtovanje in priprava študijskih programov s tujimi inštitucijami.
- Podpora in sodelovanje pri organizaciji Tutorstva za podiplomske študijske programe.
- Organizacija programov za izpopolnjevanje (vseživljenjsko izobraževanje).
- Podpora znanstveno raziskovalnega potenciala lastnih kadrov.
- Prijava evropskih, mednarodnih in nacionalnih znanstveno raziskovalnih projektov.
- Vključevanje podiplomskih študentov v domače in mednarodne raziskovalne projekte.
- Sodelovanje z ustreznimi akademskimi institucijami v Evropi znotraj povezovanja na mednarodnih
projektih in podiplomskem študiju.
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 02/09R-2016:
Senat UM FZV v skladu z določili 1. odst. 335. člena Statuta Univerze v Mariboru podaja pozitivno
mnenje, k predlogu dekanice UM FZV, za imenovanje prof. dr. Sonje ŠOSTAR TURK za prodekanico za
podiplomski študij Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede za mandatno dobo štirih let.
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Prof. dr. Sonja Šostar Turk se je članom Senata UM FZV zahvalila za soglasno podporo in zaupanje.
Opravičila se je zaradi pedagoških obveznosti in ob 11.10 zapustila sejo.

K točki 3.
Priznanja, nagrade in pohvale UM FZV
Dekanica je poročala o sklepih Komisije za podelitev nagrad, priznanj in pohval FZV UM, ki je na 3. redni seji
dne 4. 5. 2016 potrdila predloge za podelitev nagrad, priznanj in pohval.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP 03/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da naziv častni gostujoči profesor prejme Professor Emeritus Charles Anthony
BUTTERWORTH, PhD.

SKLEP 03a/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Zlato plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na
pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju prejme izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC.

SKLEP 03b/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Srebrno plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge
na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju prejme predav. Milena PIŠLAR.

SKLEP 03c/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Bronasto plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge
na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju prejme predav. Nataša MLINAR RELJIĆ.

SKLEP 03d/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Plaketo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge pri
opravljanju strokovnega dela prejme Vlasta JUG.

SKLEP 03e/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za
izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke prejme asist. Nino FIJAČKO.

SKLEP 03f/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno
sodelovanje s FZV UM prejme University of Lincoln.

SKLEP 03g/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Zahvalno listino Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspešno
sodelovanje s FZV UM prejme Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor OE Nujna medicinska pomoč.
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SKLEP 03h/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju
prejme Sara DEČAR, študentka študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.

SKLEP 03i/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju
prejme Lea ŠELEKAR, študentka študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega.

SKLEP 03j/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju
prejme Leon KOPITAR, študent študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika.

SKLEP 03k/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju
prejme Anja FAFLIK, študentka študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem
varstvu.

SKLEP 03l/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju
prejme Marija BOGDANOVIĆ, študentka študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in
socialnem varstvu.

SKLEP 03m/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi, da Pohvalo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za uspeh pri študiju
prejme Sanja NAKIĆ, študentka študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem
varstvu.

K točki 4.
Imenovanje koordinatorjev študijskih programov
Dekanica je člane Senata UM FZV obvestila, da je potekel mandat koordinatorju za študijski program 2.
stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu in koordinatorju za študijski program 2. stopnje
Bioinformatika in je potrebno imenovati nove koordinatorje.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 04/09R-2016:
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Sonjo ŠOSTAR TURK za koordinatorico za študijski program 2. stopnje
Management v zdravstvu in socialnem varstvu za mandatno dobo 4 let od 12. 5. 2016 do 11. 5. 2020.

SKLEP 04a/09R-2016:
Senat UM FZV imenuje prof. dr. Milana BRUMNA za koordinatorja za študijski program 2. stopnje
Bioinformatika za mandatno dobo 4 let od 12. 5. 2016 do 11. 5. 2020.
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K točki 5.
Imenovanje članov Komisije za tutorstvo UM FZV
Vlasta Jug, tajnica fakultete, je članom Senata UM FZV poročala o poteku mandata članom Komisije za
tutorstvo iz vrst študentov. V skladu s 6. členom Pravilnika o tutorskem sistemu na Fakulteti za zdravstvene
vede Univerze v Mariboru (sprejet na 17. izredni seji Senata UM FZV dne 21. 3.2013) se imenuje Komisija za
tutorstvo kot delovno telo Senata UM FZV. Komisija za tutorstvo šteje 5 članov. Predstavniki iz vrst
študentov so imenovani za dobo enega (1) leta, predstavniki iz vrst visokošolskih učiteljev in strokovnih
služb so imenovani za dobo dveh (2) let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
Komisija za tutorstvo je predlagala Senatu UM FZV v imenovanje Evo ROJHT, koordinatorico tutorjev
študentov, za članico Komisije za tutorstvo UM FZV.
Študentski svet UM FZV je predlagal Senatu UM FZV v imenovanje Jano LONČARIČ za članico Komisije za
tutorstvo UM FZV.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 05/09R-2016:
Senat UM FZV potrdi dva nova člana Komisijo za tutorstvo UM FZV iz vrst študentov:
- Eva ROJHT, koordinatorica tutorjev študentov,
- Jana LONČARIČ, predstavnica ŠS UM FZV.
Mandatna doba članov komisije iz vrst iz vrst študentov traja 1 leto t. j. od 23. 5. 2016 do 22. 5. 2017.

K točki 6.
Habilitacijske zadeve
Volitve visokošolskih sodelavcev
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Rosemarie FRANC za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Simone GAUBE za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.
Vlasta Jug, tajnica fakultete je predstavila vlogo kandidatke Sonje ŽNIDARIČ za prvo izvolitev v naziv
strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo in pozitivna
strokovna poročila strokovnih poročevalcev za izvolitev v naziv.

Dekanica je člane senata pred izvedbo tajnih volitev pozvala k razpravi o strokovnih poročilih in kandidatih
ter poudarila, da merila določajo tako izpolnjevanje kvalitativnih in kvantitativnih pogojev za izvolitev. Člani
senata niso podali pripomb na poročila strokovnih poročevalcev.
Pri glasovanju za kandidate je bila iz glasovanja izločena prof. dr. Sonja Šostar Turk (članica ni bila prisotna
na seji) iz razloga nepristranskosti.
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Pri glasovanju za kandidatki Simono Gaube in Sonjo Žnidarič je bila iz glasovanja izločena predav. mag.
Barbara Donik (članica je bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.
Pri glasovanju za kandidatko Rosemarie Franc je bila iz glasovanja izločena predav. Jasmina Nerat (članica je
bila prisotna na seji) iz razloga nepristranskosti.

Senat izvede tajne volitve za izvolitve v naziv.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 06/09R-2016:
Senat UM FZV imenuje in potrdi Volilno komisijo za volitve v nazive v naslednji sestavi:
- predav. mag. Barbara DONIK, predsednica,
- predav. Jasmina NERAT, članica,
- Andrej ČERNI, študent, član.

Izidi glasovanja za izvolitve v naziv so bili sledeči:
Kandidat/ka
Naziv
Št.
prisotnih
članov
Rosemarie FRANC
strokovna sodelavka 11

Št.
glasov
ZA
10

Št. glasov Št.
PROTI
neveljavn
ih glasov
0
0

Št.
izločenih
članov
1

Simona GAUBE

strokovna sodelavka

11

10

0

0

1

Sonja ŽNIDARIČ

strokovna sodelavka

11

10

0

0

1

Člani Senata UM FZV so na osnovi tajnega glasovanja sprejeli naslednji

SKLEP 06a/09R-2016:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št.
44/2015, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 10. redni seji Senata Univerze v Mariboru z
dne 19. 4. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Rosemarie FRANC izvoljena
v naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.

SKLEP 06b/09R-2016:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št.
44/2015, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 10. redni seji Senata Univerze v Mariboru z
dne 19. 4. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Simona GAUBE izvoljena v
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.
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SKLEP 06c/09R-2016:
Na podlagi določbe 1. odstavka 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, 32/12 s sprememb. in
dopol. do 85/14) in 6. točke 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št.
44/2015, 92/2015) ter predhodnega soglasja podanega na 10. redni seji Senata Univerze v Mariboru z
dne 19. 4. 2016, Senat UM FZV na podlagi izidov tajnih volitev ugotavlja, da je Sonja ŽNIDARIČ izvoljena v
naziv strokovna sodelavka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba za neomejeno dobo.

Imenovanje strokovnih poročevalcev
Kandidatka dr. Mateja LORBER, zaposlena na UM FZV, je podala vlogo za prvo izvolitev v naziv docentka za
predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili 193. člena Statuta UM imenuje
komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na voljo, ko kateri izmed prvotno
imenovanih članov ne odda poročila.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP 06d/09R-2016:
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko dr. Matejo LORBER za izdelavo strokovnega
poročila za prvo izvolitev v naziv docentka za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji
sestavi:
- izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda PAJNKIHAR, predsednica,
- doc. dr. Jadranka STRIČEVIĆ, članica,
- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član.
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega
poročila.

Kandidatka mag. Tatjana RIBIČ, zaposlena v Sončnem domu v Mariboru, je podala vlogo za ponovna
izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba. Senat v skladu z določili
193. člena Statuta UM imenuje komisijo najmanj treh strokovnih poročevalcev in dodatnega člana, ki je na
voljo, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda poročila.

Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 06e/09R-2016:
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidatko mag. Tatjano RIBIČ za izdelavo strokovnega
poročila za ponovno izvolitev v naziv predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v
naslednji sestavi:
- predav. Nataša MLINAR RELJIĆ, predsednica,
- predav. mag. Barbara KEGL, članica,
- izr. prof. dr. Marjan SKALICKY, član.
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega
poročila.
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K točki 7.
Razno
Viš. predav. mag. Karl Turk je prisotnim čestital ob dnevu medicinskih sester in babic.
Dekanica je prisotne seznanila z informacijami o:
- postopku akreditacije doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega,
- prihajajočih dogodkih - obiski tujih gostov, sestanek Udine C, mednarodna konferenca,
- uspešnih dogovarjanjih za sodelovanje z Onkološkim inštitutom Ljubljana.

Seja je bila zaključena ob 11.55.

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.
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