
 
Zapisnik sestanka z rednimi študenti 2. in 3. letnika visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v študijskem letu 2012/2013 
 
 
Sestanek s študenti 2. letnika je bil 26.11.2012 ob 14. uri v predavalnici štev. 2, 1. 
nadstropje FZV UM, sestanek s študenti 3. letnika pa 19.11.2012 ob 14. uri prav tako v  
predavalnici štev. 2, 1. nadstropje FZV UM.  
 
Sestanek je za študente 2. in 3. letnika 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 na vseh področjih zdravstvene nege v dopoldanskem času 
od 6.30 do 14. ure ali v popoldanskem času od 13.30 do 21. ure, kar pomeni, da so študenti 
na kliničnih vajah v učnih bazah FZV UM dnevno prisotni 7,5 ur, razliko do 8 ur, to je 0,5 
ure dnevno, pa študenti opravijo organizirano v učnih bazah FZV UM.  
 
Viš. predav. mag. Milica Lahe je v nadaljevanju pojasnila študentom, da FZV UM organizira 
klinične vaje za izredne študente 2. in 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Zdravstvena nega 1. stopnja v sklopu učnih enot Zdravstvena nega na 
internističnem področju (2. letnik), Zdravstvena nega na ginekološko porodnem področju 
(2. letnik), Zdravstvena nega na pediatričnem področju (2. letnik) in Zdravstvena nega na 
kirurškem področju (3. letnik), v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (termini 
določeni v urniku) in v učnih bazah FZV UM (za razliko ur, ki so nastale zaradi dnevne 
prisotnosti na kliničnih vajah, kakor tudi za razliko ur med razpisanimi kliničnimi vajami po 
urniku in določenimi urami kliničnih vaj po veljavnem predmetniku za posamezno učno 
enoto), ki si jo študenti sami izberejo iz nabora učnih baz, katere so pripravljene študente 
na klinično prakso tudi sprejeti.  
 
Študenti 2. letnika in 3. letnika tako opravijo v izbrani učni bazi FZV UM: 

2. letnik 

Zdravstvena nega na internističnem področju 142,5 ur 

Zdravstvena nega na ginekološko porodnem področju 60 ur 

Zdravstvena nega na pediatričnem področju 30 ur 

3. letnik 

Zdravstvena nega na kirurškem področju 67,5 ur 

 
Seznam učnih baz s kontaktnimi podatki bo objavljen na spletnih straneh FZV UM, prav 
tako navodila ter oba obrazca: Potrdilo institucije o zagotovitvi klinične prakse in Potrdilo 
institucije o opravljeni klinični praksi. Študenti najprej predložijo v učni bazi v potrditev 
obrazec Potrdilo institucije o zagotovitvi klinične prakse, po končanih kliničnih vajah pa 
odgovorni v učni bazi študentom potrdijo obrazec Potrdilo institucije o opravljeni klinični 



praksi. Obrazec Potrdilo institucije o zagotovitvi klinične prakse posredujejo študenti v 
Referat za študentske zadeve FZV UM zaradi ureditve zavarovanja.  
 
Viš. predav. mag. Milica Lahe je povedala, da bodo objavljeni posodobljeni urniki po 
končanih sestankih študentov z vsemi letniki.  
 
Študenti so izrazili željo, da bi na seznam učnih baz za opravljanje kliničnih vaj uvrstili 
tudi Splošno bolnišnico Novo mesto in Splošno bolnišnico Brežice. 
 
Na sestanku letnika so študenti izpostavili problem, ki nastaja zaradi tega ker imajo na 
določene dneve med dopoldanskimi in popoldanskimi obveznostmi le 0,5 ure časa za kosilo 
in pot od klinike do FZV UM in obratno.  
 
Viš. predav. mag. Milica Lahe je povedala študentom, da jo lahko, v kolikor se pojavi 
kakršno koli vprašanje v zvezi z tematiko današnjega sestanka, kontaktirajo po elektronski 
pošti ali osebno v času govorilnih ur.  
 
 
Sestanek je bil s študenti 2. letnika zaključen, dne 26.11.2012 ob 14.45, s študenti 3. 
letnika pa dne 19.11.2012 ob 14.30 uri.  
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