Zapisnik sestanka z rednimi študenti 1. letnika študijskega programa Zdravstvena nega
1. stopnja v študijskem letu 2012/2013
Sestanek s študenti 1. letnika je bil 29.11.2012 ob 14.30 uri v predavalnici štev. 2., 1.
nadstropje FZV UM. Sestanek je vodila prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš.
predav. mag. Milica Lahe.
Po uvodnem pozdravu je študentom prodekanica za izobraževalno dejavnost, viš. predav.
mag. Milica Lahe predstavila ugotovljene pomanjkljivosti Sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), ki so nastale na podlagi
izvedene izredne evalvacije na FZV UM, v marcu letošnjega leta.
Povedala je, da je ena izmed pomanjkljivosti ta, da je potrebno študijski program uskladiti
zahtevami iz 31. člena direktive EU 2005/36/ES, kar pomeni, da morajo študenti klinične
vaje izvajati v polni uri (60 minut) in ne tako kot do sedaj, ko so klinične vaje trajale eno
šolsko uro (45 minut).
Ker so bili urniki za študente objavljeni že pred sprejemom Odločbe NAKVIS-a, je potrebno
urnike kliničnih vaj v učnih bazah FZV UM uskladiti skladno z odločbo NAKVIS-a.
Klinične vaje bodo tako potekale v učnih bazah FZV UM v dopoldanskem času od 6.30 do
14. ure.
V burni razpravi so študenti podali svoje predloge in pripombe in sicer:
- kdaj bodo imeli čas za kosilo, saj imajo že ob 15. ure dalje obveznosti na fakulteti,
klinične vaje pa trajajo do 14.30 (v tem času morajo priti tudi od klinike do
fakultete);
- kako naj bodo že ob 6.30 na kliničnih vajah;
- kaj je kolokvij in zakaj se izpita ne da opraviti samo s kolokviji;
- kdaj se naj učijo, saj imajo veliko krat obveznosti razporejene skozi celi dan;
- ne poznajo se dovolj dobro, da bi izbrali predstavnika letnika.
Sestanek letnika je potekal v precej neugodnem razpoloženju študentov, predvsem zaradi
podane novosti in nestrinjanja s spremembo.

Sestanek je bil zaključen ob 15.30.
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Zapisnik sestanka z rednimi študenti 1. letnika študijskega programa Zdravstvena nega
1. stopnja v študijskem letu 2012/2013 v petek, dne 30.11.2012 ob 10.45 in ob 12.15
Sestanek študentov 1. letnika je bil sklican v petek, dne 30.11.2012 ob 12. uri na pobudo v.
d. dekanice, doc. dr. Majde Pajnkihar, zaradi vprašanj in nejasnosti, ki so bile
izpostavljene na sestanku v četrtek, dne 29.11.2012. Zaradi dve urne prekinitve dela
učiteljev in študentov v zvezi z seznanitvijo akademske skupnosti s posledicami
predlaganega proračuna RS na delovanje UM, so študenti, ki so bili prisotni na sestanku,
izrazili željo, da bi sestanek opravili pred 12. uro. Zaradi študentov, ki so bili v
dopoldanskem času na sistematičnih zdravniških pregledih ali bili prosti, smo za njih
vsebine sestanka ponovili še isti dan ob 12. uri.
10.45
Prisotni so bili: v. d. dekanice, doc. dr. Majda Pajnkihar, viš. predav. mag. Milica Lahe,
prodekanica za izobraževalno dejavnost in Alenka Marsel, vodja referata za študentske
zadeve.
Prodekanica viš. predav. mag. Milica Lahe je uvodoma povedala da je namen tako hitro
sklicanega sestanka razjasnitev včeraj podanih pripomb s strani študentov in razjasnitve
nejasnosti skupaj z v. d. dekanice, doc. dr. Majdo Pajnkihar.
V. d. dekanice, doc. dr. Majda Pajnkihar je povedala, da razume študente, posebej še
študente 1. letnika, ki šele spoznavajo študijsko okolje. Enako velja za klinične vaje, kjer
morajo študenti spoznati celotni delovni proces, zato je tudi zelo primerno, da začnejo s
kliničnimi vajami v učnih bazah FZV UM (Domovih za starostnike) ob 6.30, saj tako
spoznajo tudi potek predaje službe in dobijo celostni vpogled delovnega procesa v učnih
bazi.
V nadaljevanju je pozvala študente, da naj takoj ko problem nastane, kontaktirajo
prodekanico za izobraževalno dejavnost ali vodjo referata za študentske zadeve, saj se le
tako lahko nastala, tekoča, študentska problematika reši in to v najkrajšem možnem času.
V razpravi so nekateri študenti povedali, da jim ni bila izpredavana patologija, ki je del
učne enote Anatomija, fiziologija, patologija.
Ga. Alenka Marsel, vodja referata za študentske zadeve je dejala, da bo sicer preverila pri
predavatelju Vladimirju Toplerju, dr. med., bila pa mnenja, da so vsebine bile podane
(tako kot pretekla študijska leta), vendar očitno študenti nimajo jasno ločenih vsebin
anatomije in patologije, ker se vsebine, po njenem predvidevanju, prepletajo. Študentom
je bila podana obljuba, da se bo predav. Vladimirja Toplerja prijazno pozvalo, da poda
študentom jasno ločnico med vsebinami anatomije in patologije. Enakega mnenja je bila
tudi v. d. dekanice, doc. dr. Majda Pajnkihar.
Študenti so izpostavili tudi vprašanje, zakaj imajo v enem tednu razpisanih kar pet izpitnih
rokov, na katere se je nemogoče pripraviti v tako kratkem času.
Vodja referata za študentske zadeve, Alenka Marsel je povedala, da morajo biti izpitni roki
razpisani skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru
in da izpitne roke skladno z navedenim pravilnikom razpisujejo nosilci učnih enot. Prav
tako jim je svetovala, da naj preberejo določila navedenega pravilnika in da je pričakovati
da si študenti sami naredijo plan kako bodo opravljali izpite v posameznem izpitnem
obdobju. V nadaljevanju je svetovala študentom, da si način preverjanja znanja pogledajo
v veljavnem učnem načrtu posamezne učne enote, ki ga najdejo na spletnih straneh FZV
UM. Študentom je bilo obljubljeno, da se bodo izpitni roki v zimskem semestru, po

dogovoru z visokošolskimi učitelji ki so izpitne roke razpisali, popravili oz. ustrezno
premestili, o čemer bodo študenti obveščeni na spletni strani FZV UM. Študente je tudi
pozvala, da v kolikor želijo, jim lahko organiziramo še dopolnilno učenje iskanja vsebin
(pravilnikov, učnih načrtov, …) po spletnih straneh FZV UM.
Sestanek je bil zaključen ob 12.00 uri.
12.15
Prisotni so bili: v. d. dekanice, doc. dr. Majda Pajnkihar, viš. predav. mag. Milica Lahe,
prodekanica za izobraževalno dejavnost in Alenka Marsel, vodja referata za študentske
zadeve.
Nekateri študenti so izrazili veliko nezadovoljstvo da se je sestanek pričel ob 10.45 uri in
ne ob 12. uri kot je bila objava na spletni strani FZV UM.
Poleg navedenih pripomb in predlogov iz sestanka ob 10.45 uri, so študenti v drugem delu
sestanka izpostavili še naslednje:
- študenti čutijo, da niso dovolj informirani in da jim nihče ne posreduje informacij;
- vsi nimajo računalnika in posledično zaradi tega ne morejo priti do informacij, ki so
na spletnih straneh fakultete;
- niso vedeli za volitve v Študentski svet FZV UM in ne poznajo izvoljenega
predstavnika;
- manjka navedba študijske literature tudi v nemškem jeziku, predvsem iz vsebin
anatomije, fiziologije in patologije.
Študentom je bilo pojasnjeno, da so osnovne informacije, ki jih potrebujejo v zvezi s
študijem na fakulteti, prejeli prvi dan pedagoškega procesa na uvodu v semester ter da so
vse informacije v zvezi z študijem dostopne vsem študentom in jih najdejo na spletnih
straneh FZV UM. Za študente, ki nimajo računalnika doma pa imajo računalnike na
razpolago na FZV UM v študentski sobi v pritličju in prav tako v knjižnici fakultete.
Študentom so bili podani tudi zaključki iz sestanka ob 10.45 uri v zvezi z razpisanimi
izpitnimi roki, kakor tudi prikazane posamezne vsebine iz spletne strani FZV UM.
Študenti so povedali, da bodo iz vsake posamezne skupine izbrali predstavnika, kateri bo
zastopal vsako skupino.
Na vsa vprašanja in pobude so študenti dobili odgovore, kljub temu pa so izrazili željo in
podali pobudo da se skliče še sestanek s predstavniki vsake skupine. Imena predstavnikov
skupin se posreduje čim prej prodekanici za izobraževalno dejavnost, viš. predav. mag.
Milici Lahe in vodji referata za študentske zadeve, Alenki Marsel. Termin sestanka se
objavi na spletni strani FZV UM.
Sestanek je bil zaključen ob 13.20 uri.
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