
 
 
Zapisnik sestanka z študenti 1. letnika študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega – smer 
Zdravstvena nega (redni študij) v študijskem letu 2014/2015 
 
Sestanek s študenti 1. letnika je bil 16.10.2014 ob 15.30. uri v predavalnici štev. 1., pritličje UM FZV. 
Sestanek je vodila prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk študentom na 
kratko predstavila novo smer Zdravstvena nega na študijskem programu Zdravstvena nega in 
posebnosti. Posebno pozornost je namenila opravljanju obveznosti študentov pri obveznih učnih 
enotah in medsebojno povezavo.  
 
V nadaljevanju je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure tudi bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter 
da lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami.  
 
Študentom je prodekanica predstavile tudi možnosti študentske izmenjave v okviru programa Erasmus 
+ ter da se lahko za več informacij obrnejo na Majo Štiglic in Alenko Marsel.  
 
 
Na koncu sestanka je študentom tudi povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja.   
 
Vprašanj s strani študentov ni bilo.  
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 
 

Prodekanica za podiplomski študij 
      Prof. dr. Sonja Šostar Turk 

              
 
  



 
 
Zapisnik sestanka z študenti 1. letnika študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega – smer 
Urgentna stanja v zdravstvu (izredni študij) v študijskem letu 2014/2015 
 
Sestanek s študenti 1. letnika je bil 17.10.2014 ob 15.30. uri v predavalnici štev. 1., pritličje UM FZV. 
Sestanek je vodila prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk študentom na 
kratko predstavila novo smer Urgentna stanja v zdravstvu na študijskem programu Zdravstvena nega 
in posebnosti. Posebno pozornost je namenila opravljanju obveznosti študentov pri obveznih učnih 
enotah in povezavo s smerjo Zdravstvena nega.  
 
V nadaljevanju je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure tudi bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter 
da lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami.  
 
Študentom je prodekanica predstavile tudi možnosti študentske izmenjave v okviru programa Erasmus 
+ ter da se lahko za več informacij obrnejo na Majo Štiglic in Alenko Marsel.  
 
Na koncu sestanka je študentom tudi povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja.   
 
Vprašanj s strani študentov ni bilo.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 

Prodekanica za podiplomski študij 
      Prof. dr. Sonja Šostar Turk 

  



 
Zapisnik sestanka z študenti 2. letnika študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega (redni 
študij) v študijskem letu 2014/2015 
 
Sestanek s študenti 2. letnika redno je bil 03.11.2014 ob 12.00 uri v predavalnici štev. 4., 3. nadstropje 
UM FZV. Sestanek je vodila prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk študentom na 
kratko predstavila 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega.  
 
Posebno pozornost je namenila pripravi magistrskega dela in študentom povedala in pokazala kje na 
spletni strani najdejo vse potrebne informacije. Študente je pozvala da že razmišljajo o temi 
magistrskega dela in jih opozorila, da je rok za prijavo teme magistrskega dela, skladno s pravilnikom, 
konec letnega semestra študijskega leta.  
 
Študentom je na tematiko magistrskih del povedala tudi, da bodo imeli v letnem semestru seminarje 
pri predmetu Magistrsko delo, kjer jim bodo predstavljena vsa navodila za pisanje, določila pravilnika, 
priprava dispozicije ter vse posebnosti.  
 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami.  
 
Na koncu sestanka je študentom tudi povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja.   
 
Vprašanj s strani študentov ni bilo.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 12.30 uri. 
 

Prodekanica za podiplomski študij 
                   Prof. dr. Sonja Šostar Turk 
 
 
  



Zapisnik sestanka z študenti 1. letnika študijskega programa 2. Stopnje Bioinformatika (redni študij) 
v študijskem letu 2014/2015 
 
Sestanek s študenti 1. letnika je bil 06.10.2014 ob 8.30. uri v računalniški učilnici 407, 4. nadstropje 
UM FZV.. Sestanek je vodila prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk študentom na 
kratko predstavila študijski program in posebnosti.  
 
V nadaljevanju je študentom povedala in pokazala kje na spletni strani najdejo vse potrebne 
informacije. Prav tako je študente seznanila kdaj so uradne ure v Referatu za študentske zadeve s 
posebnim poudarkom, da so uradne ure tudi bile podaljšane na željo študentov v torek do 17. ure ter 
da lahko študenti zaprosijo za obisk izven uradnih ur po predhodnem dogovoru po elektronski pošti. 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami.  
 
Študentom je prodekanica predstavile tudi možnosti študentske izmenjave v okviru programa Erasmus 
+ ter da se lahko za več informacij obrnejo na Majo Štiglic in Alenko Marsel.  
 
Na koncu sestanka je študentom tudi povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja.   
 
Vprašanj s strani študentov ni bilo.  
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 9.00 uri. 
 

Prodekanica za podiplomski študij 
      Prof. dr. Sonja Šostar Turk 

  



Zapisnik sestanka z študenti 2. letnika študijskega programa 2. stopnje Bioinformatika (redni študij) 
v študijskem letu 2014/2015 
 
Sestanek s študenti 2. letnika je bil 13.10.2014 ob 14.30 uri v računalniški učilnici 408, 4. nadstropje 
UM FZV. Sestanek je vodila prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk študentom na 
kratko predstavila 2. letnik študijskega programa Bioinformatika.  
 
Posebno pozornost je namenila pripravi magistrskega dela in študentom povedala in pokazala kje na 
spletni strani najdejo vse potrebne informacije. Študente je pozvala da že razmišljajo o temi 
magistrskega dela in jih opozorila, da je rok za prijavo teme magistrskega dela, skladno s pravilnikom, 
konec letnega semestra študijskega leta. Prav tako jim je razložila možnosti izbire mentorja za izvedbo 
magistrskega dela. 
 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami.  
 
Na koncu sestanka je študentom tudi povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja.   
 
Vprašanj s strani študentov ni bilo.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 

Prodekanica za podiplomski študij 
                   Prof. dr. Sonja Šostar Turk 
 
  



Zapisnik sestanka z študenti 2. letnika študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in 
socialnem varstvu (redni študij) v študijskem letu 2014/2015 
 
Sestanek s študenti 2. letnika je bil 20.10.2014 ob 15.30 uri v predavalnici štev. 4., 3. nadstropje UM 
FZV. Sestanek je vodila prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk.  
 
Po uvodnem pozdravu je prodekanica za podiplomski študij, prof. dr. Sonja Šostar Turk študentom na 
kratko predstavila 2. letnik študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu.  
 
Posebno pozornost je namenila pripravi magistrskega dela in študentom povedala in pokazala kje na 
spletni strani najdejo vse potrebne informacije. Študente je pozvala da že razmišljajo o temi 
magistrskega dela in jih opozorila, da je rok za prijavo teme magistrskega dela, skladno s pravilnikom, 
konec letnega semestra študijskega leta.  
 
Študentom je na tematiko magistrskih del povedala tudi, da bodo imeli v letnem semestru seminarje 
pri predmetu Magistrska naloga, kjer jim bodo predstavljena vsa navodila za pisanje, določila 
pravilnika, priprava dispozicije ter vse posebnosti.  
 
Dodala je, da bodo na željo študentov organizirani sestanki na aktualno tematiko, da pa lahko podajo 
pobudo za sestanek tudi študenti sami. Študenti so dali pobudo za izvedbo sestanka z nosilcem oz. 
asistentom pri učni enoti Kakovost v zdravstvenih in  socialnih organizacijah. 
 
Na koncu sestanka je študentom tudi povedala, da je dosegljiva za vsa morebitna vprašanja.   
 
Vprašanj s strani študentov ni bilo.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 16. uri. 
 

Prodekanica za podiplomski študij 
                   Prof. dr. Sonja Šostar Turk 
 


