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ZAPISNIK 

13. izredne seje 
Senata Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, dne 26. 1. 2017 ob 8.00 uri 

 
 
 
Zaradi odsotnosti dekanice, izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majde 
Pajnkihar je sejo vodil prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Gregor Štiglic, ki je ugotovil, da je 
Senat UM FZV sklepčen in članom Senata UM FZV predlagal razširitev dnevnega reda, tako, da bi se dodala 
3. točka z naslovom: »Vpisna mesta za vpis v višji letnik na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena 
nega.« 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Letni program dela za leto 2017 (poročevalec prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. 
Gregor Štiglic). 

2. Habilitacijske zadeve (poročevalka Vlasta Jug, tajnica fakultete).  
3. Vpisna mesta za vpis v višji letnik na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena nega 

(poročevalka prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk). 

 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 00/13I-2017:       
Senat UM FZV sprejme in potrdi razširjen dnevni red 13. izredne seje Senata UM FZV. 
 

 
K točki 1. 

 
Potrditev Letnega programa dela za leto 2017  
 
Prodekan za raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Gregor Štiglic je člane Senata UM FZV seznanil s 
pripravljenim Letnim programom dela za leto 2017 s prilogami.   
 
Člani Senata UM FZV so razpravljali o Letnem programu dela za leto 2017 in soglašali s pripravljenim 
gradivom. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
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 SKLEP 01/13I-2017: 

Senat UM FZV sprejme in potrdi Letni program dela za leto 2017. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  

 
K točki 2. 

Habilitacijske zadeve  

Imenovanje strokovnih poročevalcev 
 
Kandidat Nino FIJAČKO, zaposlen na UM FZV, je podal vlogo za drugo izvolitev v naziv asistent 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 02/13I-2017:  
Senat UM FZV imenuje strokovne poročevalce za kandidata Nina FIJAČKA za izdelavo strokovnega 
poročila za drugo izvolitev v naziv asistent za predmetno področje Zdravstvena nega in oskrba v naslednji 
sestavi: 

- viš. predav. mag. Vida GÖNC, predsednica, 

- predav. mag. Maja STRAUSS, članica, 

- doc. dr. Andraž STOŽER, član. 
 
Senat UM FZV imenuje red. prof. dr. Radovana HOJSA, kot dodatnega člana za izdelavo strokovnega 
poročila. 
 
 

K točki 3. 
 
Vpisna mesta za vpis v višji letnik na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena nega 
 
Prodekanica za podiplomski študij prof. dr. Sonja Šostar Turk je članom Senata UM FZV poročala o 
spremembi števila vpisnih mest za vpis v višji letnik na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena nega  v 
študijskem letu 2017/18. 
 
 
Člani Senata UM FZV so soglasno sprejeli naslednji  
 

SKLEP 03/13I-2016:  
Senat UM FZV potrdi vpisna mesta za vpis v višji letnik na študijskem programu 3. stopnje Zdravstvena 
nega v študijskem letu 2017/2018. 
 
Sklep se posreduje v obravnavo na organe Univerze v Mariboru.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.25 uri. 
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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. 


