AKCIJSKI NAČRT FZV UM V LETU 2014
(nerealizirane naloge iz programa dela za leto 2013 in akcijskega načrta KOK UM FZV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013)

Akcijski načrt so pripravili:
Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in severne Irske) Majda Pajnkihar, dekanica, prof. dr. Sonja Šostar Turk, prodeknaica, izr. prof. dr. Gregor Štiglic, prodekan, viš.
predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica, Andrej Černi, prodekan študent, viš. predav. mag. Vida Gönc, predstojnica katedre, Vlasta Jug, p. p. tajnica fakultete

Akcijski načrt je obravnaval Senat UM FZV na 28. izredni seji dne 10.07.2014 in Poslovodni odbor UM FZV na 29. izredni seji dne 11.07.2014.
Maribor, 10.07.2014
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1
1.1

KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI IN IZVEDBENE NALOGE FZV UM V LETU 2013
Izobraževalna dejavnost

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Razvoj in akreditacija
programov za
izpopolnjevanje oz.
vseživljenjsko učenje na
FZV UM

Razvoj in akreditacija
študijskih programov

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

2013: 1
- Priprava načrta ponudbe programov za izpopolnjevanje
(za pridobitev certifikatov)
- Priprava vloge za akreditacijo programov za
izpopolnjevanje:
o Napredna znanja v zdravstvu – modul –
Medicinska tehnologija s simulacijami v
zdravstvu.
o Napredna znanja v zdravstvu – modul –
Predpisovanje zdravil in nemedicinskih
pripomočkov.

Viš. predav. mag.
Gönc,
prodekanica za
izobraževalno
dejavnost

December
2013

Ne

Aktivnosti za pridobitev »licence« za organizacijo
Funkcionalnega izobraževanja – Winfocus – Nursing
modul – tržna dejavnost.

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar in Vlasta
Jug v sodelovanju z
Gregorjem
Prosenom, dr. med.

December
2013

Ne

2013: 1
- Izvedba Funkcionalnega izobraževanja – Winfocus –
Nursing – v primeru pridobitve licence.

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar in Vlasta
Jug v sodelovanju z
Gregorjem
Prosenom, dr. med.

December
2013

Ne

2013: Prenovljeni 4 študijski programi
- Prenova študijskih programov 1. in 2. stopnje.

Viš. predav. mag.
Klavdija Čuček
Trifkovič,

April 2013

Delno

-
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Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije
navedite razlog)
Izdelane so vsebine in
imenovana je delovna
skupina za prirpavo
programov za
izpopolnjevanje. Rok –
junij 2014. Vodja
delovne skupine
Klavdija Čuček
Trifkovič, mag. Marina
Brumen, Barbara
Donik, Ksenija Pirš,
Petra Kamenšek, doc.
dr. Miljenko Križmarić.
Pridobitev licence se
ne bo izvedla in tega
cilja ne bomo
načrtovali v letu 2014,
bo pa potekalo
izobraževanje v okviru
SIM centra.
Pridobitev licence se
ne bo izvedla in tega
cilja ne bomo
načrtovali v letu 2014,
bo pa potekalo
izobraževanje v okviru
SIM centra.

Novi rok za
izvedbo

Prenova študijskega
programa 1. in 2.
stopnje Zdravstvena

November
2014

December
2014

Cilj ne bo
izveden

Cilj ne bo
izveden

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

December
2013

Delno

December
2013

Delno

prof. dr. Sonja Šostar
Turk

2013: Pripravljene 4 vloge novih študijskih programov za leto
2014/2015
- Priprava vloge akreditacije novega študijskega
programa za leto 2014/2015 po Merilih za akreditacijo
in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov:
o Urgentna stanja v zdravstveni obravnavi
pacienta – specializacija.
o Gerontološka zdravstvena nega –
specializacija.
o Perioperativna zdravstvena nega –
specializacija.
o Preventivna prehrana in klinična dietetika –
specializacija.

Urgentna stanja:
predav. Anton Koželj,
predav. Darko
Čander, prof. dr.
Sonja Šostar Turk,
Alenka Marsel
Preventivna prehrana
in klinična dietetika:
doc. dr. Cirila Hlastan
Ribič, prof. dr. Sonja
Šostar Turk, viš.
predav. mag. Klavdija
Čuček Trifkovič, viš.
predav. mag. Vida
Gönc.
Ostalo: Vodstvo
Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar, prof. dr.
Sonja Šostar Turk, viš.
predav. mag. Klavdija
Čuček Trifkovič,
Vlasta Jug

2013: Pripravljena vloga (osnutek vloge in podlage)
- Priprave na akreditacijo novega študijskega programa
Zdravstvena nega 3. stopnja (akreditacija za študijsko
leto 2014/2015).
- Prijava na razpis za spodbujanje odprtosti visokega
šolstva v mednarodno okolje (v kolikor bo razpis
objavljen – predvidoma november 2013).
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Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije
navedite razlog)
nega je delno
realizirana (predana
organom UM), vendar
bo program še
dodatno prenovljen,
ostali študijski
programi še niso bili
prenovljeni.
Študijski programi oz.
smeri na 2. stopnji
(Urgentna stanja in
Gerontološka
zdravstena nega so v
intenzivni pripravi),
ostale smeri se bodo
pripravile v letu 2014.
Nove smeri bodo
posredovane v
nadaljno obravnavo
organom UM.

Novi rok za
izvedbo

Akreditacija
študijskega programa
3. stopnje Zdravstvena
nega je v intenzivni
pripravi. Prijava na
razpis za spodbujanje
odprtosti visokega
šolstva v mednarodno
okolje je bila uspešno
realizirana in UM FZV
je pridobila sredstva
za ta namen.

December
2014

December
2014

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Prijava
transnacionalnega
izobraževanja
(Prepoznavnost FZV v
okoljih, iz katere
prihajajo tuji študenti)

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

2013: 2 (za leto 2013/2014)
- Ponovna vzpostavitev kontaktov za pripravo
transnacionalnega izobraževanja v Avstriji s ProPraxis Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2.
Stopnja.
- Priprava vloge za prijavo transnacionalnega
izobraževanja v sodelovanju z Avstrijo – ProPraxis.
- Vzpostavitev kontaktov za pripravo transnacionalnega
izobraževanja v Srbiji (za leto 2014/2015).
- Priprava vloge za prijavo transnacionalnega
izobraževanja v sodelovanju z Republiko Srbijo.

Prof. dr. Sonja Šostar
Turk,
Vlasta Jug

December
2013

Delno

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar, prof. dr.
Sonja Šostar Turk

Leto 2014

Ne

2013: 1
- Izvedba dodatnega tečaja za Moodle na FZV, ki jo
organizira RCUM.
- Spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za
prijavo na vsaj eno delavnico, ki jo organizira RCUM
(nadaljevalni tečaj).

Vlasta Jug,
prof. dr. Sonja Šostar
Turk,
viš. predav. mag.
Klavdija Čuček
Trifkovič.

September
2013

Delno

2013: min 2 študenta FZV, ki bosta del študija opravljala v tujini;
za študijsko leto 2013/2014 – min 2 tuja študenta, ki bosta del
študija opravljala na FZV UM
- Priprava gradiv v tujem jeziku.
- Priprava nabora predmetov v tujem jeziku.

Center za
mednarodno
dejavnost – asist. dr.
Helena Blažun, prof.
dr. Sonja Šostar Turk,
predstojniki kateder.

Oktober
2013

Delno

Priprave in zagotovitev
potrebnih pogojev za
izvajanje študijskih
programov

Povečanje števila
incoming and outgoing
študentov
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Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije
navedite razlog)
Potekajo aktivnosti za
pripravo
izobraževanja, vendar
zaradi pomanjkljive
zakonodaje na tem
področju še ni bila
mogoča realizacija.
Zaradi pomanjkljive
zakonodaje na tem
področju ni bila
mogoča realizacija. V
letu 2014 ne bomo
načrtovali izvedbe.
V času zimskega
izpitnega obdobja od
27. 1. 2014 do 21. 2.
2014 nameravamo
izvesti delavnico
»Prehod na Moodle
2.5« v obsegu dveh
šolskih ur.

Novi rok za
izvedbo

Nabor predmetov v
tujem jeziku je bil
izveden, gradiva v
tujem jeziku pa niso
bila v celoti
pripravljena.
2 študenta sta opravila
del študijskih
obveznosti v tujini, 3
tuji študenti pa so

Oktober
2014

December
2014

Cilj ne bo
izveden

Februar
2014

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

-

Sodelovanje s Kariernim
centrom UM

-

Izvedba predavanj o delovanju skupine prostovoljcev na
FZV UM:
o viš. predav. mag. Mateja Lorber,
o predav. Barbara Donik.
Izvedba predavanj o osnovnih postopkih oživljanja in
uporabi defibrilator:
predav. Anton Koželj.

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije
navedite razlog)
opravili del študijskih
obveznosti na FZV UM.

Novi rok za
izvedbo

Viš. predav. mag.
Klavdija Čuček
Trifkovič

Januar 2013

Delno

Izvedeno je bilo
predavanje o
delovanju skupine
prostovoljcev. V letu
2014 bomo

September
2014

Viš. predav. mag.
Klavdija Čuček
Trifkovič
Predav. Anton Koželj
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1.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost ter sodelovanje z gospodarstvom

Kratkoročni letni cilji za leto
2013
Imenovanje prodekana za
raziskovalno dejavnost

Spremljanje rezultatov
prijav na JR ARRS o
financiranju znanstveno
raziskovalnega dela

Priprava in oddaja
kakovostnih prijav na javne
razpise nacionalnih
financerjev RRI dejavnosti
in financerjev EU in izven
EU

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

-

Priprava in objava razpisa za imenovanje prodekana za
raziskovalno dejavnost.

Pripraviti letno analizo uspešnosti prijav na ARRS o
financiranju znanstveno raziskovalnega dela in po
potrebi priprava in izvedba ustreznih ukrepov.
- Prijava drugih projektov.
2013: Prijava na projekte:
- temeljni projekti:
- aplikativni projekti: 1 (prof. dr. Sonja Šostar Turk)
- CRP projekti: 2 (prof. dr. Sonja Šostar Turk, izr. prof. dr.
Majda Pajnkihar)
- podoktorski projekti:
-

-

Spodbujanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in
raziskovalcev k prijavam na razpise in povezovanju pri
prijavah, ustrezna podpora raziskovalcem pri iskanju
razpisov in potencialnih partnerjev ter možnostih
financiranja razvojnih, znanstveno-raziskovalnih,
inovacijskih in drugih projektov.
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Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar,
Vlasta Jug

Avgust 2013

Da

Prodekan za
raziskovalno
dejavnost

December
2013

Delno

Prodekan za
raziskovalno
dejavnost,
prof. dr. Sonja Šostar
Turk,
doc. dr. Sabina Fijan,
izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar,
predstojniki
inštitutov

Ob razpisu

Delno

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije navedite
razlog)
FZV UM je podala
rektorju UM predlog za
imenovanje v. d.
prodekana, vendar je bil
predlog zavrnjen.
Nimamo še skoraj
nobenih rezultatov prijav
na ARRS.

Novi rok za
izvedbo

Pripravili in oddali smo
približno 20 projektnih
prijav; pridobili smo
projekt ZZZS
»Funkcionalna
ergonomija in
razbremenitev delavcev
zaposlenih v javnem
zdravstvenem sistemu«
mentorstvo za mladega
raziskovalca, Študentski
projekti se izvajajo v
okviru programa Po
kreativni poti do
praktičnega znanja, in so
sledeči:
o Uporaba vseprisotnih
naprav za zaznavanje
fizične aktivnosti
zaposlenih
o Ergonomski pristopi

September
2014

Maj 2014

December
2014

Kratkoročni letni cilji za leto
2013

Posodobitev raziskovalne

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije navedite
razlog)
pri obravnavi starejših
odraslih v
institucionalnem varstvu
o Razvoj napovednih
modelov za oceno
možnosti
rehospitalizacije
pacientov v
bolnišničnem IS
Švicarski projekt v
okviru programa
SCOPES:
o Predicting patient’s
future health state:
Development and
deployment of fast,
effective,
and interpretable
algorithms for
healthcare

Novi rok za
izvedbo

2013: Prijava na projekte 7OP: vsaj 1 prijava.

Center za
mednarodno
dejavnost,
Raziskovalni inštitut,
Inštitut za
zdravstveno nego

Ob razpisih

Da

Aktivnosti so se izvajale z
WFK inštitut Nemčija,
prijava prestavljena na
leto 2014

Zaključeno

2013: Prijava na druge mednarodne raziskovalne projekte EU
(npr. EUREKA, ERA-NET): 1

Center za
mednarodno
dejavnost,
Raziskovalni inštitut
Izr. prof. dr. Majda

Ob razpisih

Delno

4 projekti narejeni na
FZV UM, prijavljeni pa
preko FERI-ja

Zaključeno

Ob razpisih –

Delno

Prijava na razpis ARRS.

Zaključeno

-

Prijava na javni razpis ARRS za sofinanciranje
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Kratkoročni letni cilji za leto
2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

infrastrukture
-

-

Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti FZV UM

Okrepitev sistemske
komunikacije in
sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja

-

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

znanstvenih sestankov (načrt 2013 – vsaj 1 znanstveni
sestanek).
Prijava na javni razpis ARRS za nakup mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov.
Prijava na druge razpise s področja raziskovalne
infrastrukture (načrt 2013 – oprema laboratorijev).
Prijave na javni razpis ARRS za sofinanciranje nakupov
raziskovalne opreme.

Pajnkihar,
Prodekan za
raziskovalno
dejavnost,
Nevenka Balun,
prof. dr. Sonja Šostar
Turk, doc. dr.
Miljenko Križmarić

predvidoma
aprila 2013

Nabava opreme za mikrobiološki laboratorij glede na
finančno stanje FZV:
o RealTime PCR – za DNK analize.
o Spectrofotometer – naprava za merjenje
koncentracije v raztopinah.
Izvajanje mehanizmov promocije rezultatov
raziskovalnega dela in povečanje prepoznavnosti FZV
UM v raziskovalnem okolju – preko znanstvenih
sestankov (vsaj en glede na razpis).

Prof. dr. Sonja Šostar
Turk,
doc. dr. Sabina Fijan

2013: 1
- Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih delavcev,
ki so prišli na fakulteto in niso sodelovali v pedagoškem
procesu
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Realizacija
(Da / Ne)

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije navedite
razlog)
Nakup mednarodne
znanstvene literature je
bil realiziran.

Novi rok za
izvedbo

December
2013

Ne

Zaradi finančnega stanja
ni bila možna realizacija

Cilj ne bo
izveden

Prodekan za
raziskovalno
dejavnost

Po uspešni
prijavi razpisa

Da

Marec 2014

Prodekan za
raziskovalno
dejavnost, prof. dr.
Sonja Šostar Turk

December
2013

Ne

V letu 2014 bomo izdali
zbornik z naslovom
»Znanstvenoraziskovalno
delo na Fakulteti za
zdravstvene vede
Univerze v Mariboru
2012 - 2013« pripravljen osnutek
Neodobritev
predvidene evropske
štipendije.

Trajna
naloga

1.3

Mednarodna dejavnost

Kratkoročni letni cilji za leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi
potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Pridobivanje
in
izvajanje
mednarodnih projektov s področja študijske
dejavnosti iz EU, kjer je FZV UM nosilka
projekta (programi VŽU – npr. Jean Monnet,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig, transverzalni programi;
TEMPUS,
ERASMUS MUNDUS, Programi
teritorialnega sodelovanja (npr. Alpine
Space, Srednja
Evropa,
Jugovzhodna
Evropa, Mediteran, Espon, Urbact, Interreg
ipd.), Operativni programi (SI-AT, SI-HU, SIHR ipd.), Daphne itd., Programi Evropskih
strukturnih
skladov)

2013: 3
- Pridobivanje novih mednarodnih
projektov s področja študijske
dejavnosti iz EU, kjer je FZV UM
nosilka projekta.

Prodekan za raziskovalno
dejavnost,
predstojniki inštitutov

Skozi
leto

Da

2013: 2
- Pridobivanje in izvajanje
mednarodnih projektov s
področja študijske dejavnosti iz
EU, kjer univerza sodeluje kot
partnerska institucija

Prodekan za raziskovalno
dejavnost, predstojniki
inštitutov

Skozi
leto

Ne
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Opombe (V kolikor ni bilo
realizacije navedite
razlog)
V realizaciji – pogovori
potekajo z inštitucijo v
Švici

Novi rok
za izvedbo

Ni realizirano

Trajna
naloga

Trajna
naloga

1.4
1.4.1

Strokovne dejavnosti
Kadrovski načrt in kadrovska politika

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realiza
cija (Da
/ Ne)
Delno

Reorganizacija
organizacijskih enot FZV
UM

-

Priprava nove sistemizacije – organiziranost enot FZV
UM.

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar,
Vlasta Jug, Mojca Jež
Gole

December
2013

Prehajanje pogodbenih
razmerij v delovna
razmerja

-

2012: 306 pogodbenih zaposlitev
2013: 306
Izdelava analize prehoda pogodbenih razmerij v
delovna razmerja.
Smiselnost prehoda pogodbenih razmerij v delovna
razmerja.

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar, Vlasta Jug

December
2013

Delno

-

Priprava pravilnika o izobraževanju.

Julij 2013

Delno

-

Dodatna usposabljanja in izobraževanja - interna
izobraževanja:
o s področja raziskovanja – raziskovalnih
metodologij,
o s področja visokošolske didaktike,
o uporabe e-učnega okolja,
o uporaba mobilne učilnice.

Vlasta Jug, Mojca Jež
Gole
Prodekan za
raziskovalno dejavnost,
predstojniki inštitutov,
prodekani,
izr. prof. dr. Slavko
Cvetek

Skozi leto

Da

-

Uskladitev pravilnikov
fakultete z
univerzitetnimi
pravilniki
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Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije navedite
razlog)
Spremembe sistemizacije
so pripravljene, niso pa
še bilo obravnavane na
Senatu FZV UM in na
Sistemizaciski komisiji
UM
FZV UM si prizadeva za
zaposlovanje novih
sodelavcev, ki je odvisno
od razpoložljivih kadrov
na trgu dela in od
zakonskih omejitev pri
zaposlovanju v skladu z
ZUJF-om.
Pripravljen osnutek
Izvedena je bila
predstavitev
raziskovalnega dela na
FZV UM v okviru Inštituta
za zdravstveno nego FZV
UM in Raziskovalnega
inštituta FZV UM dne
19.11.2013

Rok za izvedbo

Oktober 2014

Trajna naloga

September
2014
Zaključeno

1.4.2

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Kratkoročni letni
cilji za leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi
potrebni za dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite
razlog)

Novi rok
za izvedbo

Uporabnost
zemljišča na Kopah

Pregled uporabnosti zemljišča na Kopah.

Delovna skupina

December
2013

Delno

V mesecu septembru smo si ogledali zemljišče
na Kopah.

September
2014

Pridobili smo tudi cenitvena poročila o
vrednosti nepremičnine na Kopah.
Delovna skupina ni bila imenovana.
Zadeva je v postopku na UM.

Adaptacija stavbe
na Tyrševi ulici 19

Vzdrževanje objekta
FZV UM in okolice

Priprava idejnega načrta uporabe stavbe.

-

Priprava čitalnice.
Ureditev kolesarnice.
Ponovna vzpostavitev varovanja
objekta in okolice.
Ureditev okolice.

Delovna skupina, ki jo
sestavljajo:
Izr. prof. dr. Majda Pajnkihar,
članica
Prof. dr. Sonja Šostar Turk,
članica,
Viš. predav. mag. Vida Gönc,
članica,
Alenka Marsel, članica
Andrej Černi, študent

December
2013

Vlasta Jug, Vinko Verlič

Skozi leto
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Ne

Aktivnosti v zvezi z adaptacijo stavbe na Tyrševi
so bile ustavljeje, saj FZV UM nima sredstev za
adaptacijo Tyrševe.

December
2014

Želimo razširitev prostorov na obstoječi lokaciji
Žitna ulica 15.

Delno

Pridobljeni so načrti za ureditev okolice in
čitalnico. Zaradi ugotovlejnih pomankjlivosti pri
idejni zasnovi preureditve okolice bo le-ta
izvedena v spomladanskih mesecih 2014. Za
širitev čitalnice moramo pridobiti OPPN in
gradbeno dovoljenje.

Skozi leto

1.4.3

Informatizacija

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego
cilja

Odgovorna
oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite
razlog)

Novi rok
za izvedbo

Izboljšati kadrovsko
zasedenost delovnih
mest, ki zmanjšujejo
tveganje napak in
odpovedi v
informacijskem sistemu
UM

2013: 60 % pokritost
o Pokritost delovnih mest, ki bi zmanjševale
tveganje napak in odpovedi v informacijskem
sistemu FZV UM – nadomeščanje odgovornih za
informacijski sistem.
o Pokritost delovnega mesta za vzdrževanje sistema
z zunanjimi izvajalci

Aleš Turk

December
2013

Ne

Kadrovsko se je pokritost zmanjšala, ker ima Center
za uporabo IKT v zdravstvu sedaj samo enega
zaposlenega. Sredstva za zunanje izvajalce niso bila
v planu za leto 2013. Predlagamo zaposlitev novega
sodelavca oziroma sklenitev pogodbe z zunanjim
izvajalcem za pomoč pri vzdrževanju.

Skozi leto

Glede na varčevalne ukrepe in nezaposlovanje je ta
cilj neizvedljiv. Tveganja napak in odpovedi v
informacijskem sistemu se povečujejo zaradi
starosti informacijske opreme. Nadomeščanje
odgovornih za informacijski sistem ni, kar pomeni,
da so se roki za odprave napak podaljšali. RCUM
nam zaradi pomanjkanja kadrov prav tako ne more
nuditi dodatne podpore. Glede na to, da zaenkrat
ni predvidenih dodatnih vlaganj v vzdrževanje
informacijskega sistema, je nesmiselno postavljati
realne roke za izvedbo tega cilja.

1.4.4

Promocijska dejavnost

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego
cilja


Izvajanje splošnih
promocijskih aktivnosti

Posodobitve profila na Facebooku (in Twitterju).

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Študentski svet UM
FZV, Delovna skupina
za promocijo, Marko
Uršič

Junij 2013
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Realiza
cija (Da
/ Ne)
Da

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije
navedite razlog)

Novi rok
za izvedbo
Trajna
naloga

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Prenova spletnih strani FZV
– ciljno usmerjeno
informiranje

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego
cilja


Priprava promocijskega materiala SIM centra.



Priprava programa promocije SIM centra.



Priprava plana za izkoriščanje mobilne učilnice za
promocijo novih načinov izvajanja študija
zdravstvene nege/ved (mogoče tudi na
znanstvenoraziskovalni način).
Prenova spletnih strani – tudi v angl. Jeziku.



Promocija FZV v tujem
jeziku

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Delovna skupina za
promocijo,
doc. dr. Miljanko
Križmarić
Doc. dr. Miljenko
Križmarić

Avgust
2013

Avgust
2013

Ne

Izr. prof. dr. Slavko
Cvetek

September
2013

Ne

Delovna skupina za
prenovo spletnih strani
v sestavi:
 izr. prof. dr. Gregor
ŠTIGLIC,
predsednik,
 viš. predav. mag.
Vida GÖNC,
članica,
 asist. Igor PERNEK,
član,
 Dominika
VRBNJAK, mag. zdr.
nege, članica,
 Alenka MARSEL,
ekon., članica,
 Marko URŠIČ, dipl.
inž. str., član,
 Andrej ČERNI,
študent, član.
Dodatno tudi:
izr. prof. dr. Slavko
Cvetek

Junij 2013

Ne
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Realiza
cija (Da
/ Ne)
Ne

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije
navedite razlog)

Novi rok
za izvedbo

Trenutna prioriteta je vzpostavitev
delovanja opreme Simulacijskega
centra in njegovih instalacij, saj se
več let ni delalo na tem.
Pred promocijo bomo morali
pripraviti vsebine, ki bi jih nato
promovirali. Pričeli smo z vsebinami
»Odvzema krvi iz arterije«.
Izvedba naloge zahteva celostni in
projektni pristop (imenovanje
delovne skupine – določitev ciljev in
prioritet)
Delovna skupina je svoje poročilo
oddala vodstvu FZV UM v mesecu
juniju 2013.
V poročilu je komisija zbrala
pomanjkljivosti trenutnih spletnih
strani in navedla naslednje možnosti
za reševanje teh problemov:
1. Postavitev nove spletne
strani s strani zunanjega
izvajalca (podobno kot
imajo to urejeno na ZF UL,
FVZ UP in VSZN Jesenice).
2. Postavitev spletnih strani v
okviru spletnih strani UM
(http://www.um.si.
3. Prenova obstoječih spletnih
strani (problem zastarelega
sistema Joomla).

Oktober
2014

Z vodstvom je bil dosežen dogovor o
postavitvi novih spletnih strani, v
študijskem letu 2013/14 pa bo
potrebno sprejeti odločitev ali bo
izvedba prepuščena zunanjemu

Oktober
2014

Cilj ne bo
izveden

December
2014

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego
cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realiza
cija (Da
/ Ne)

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije
navedite razlog)
izvajalcu ali pa bo fakulteta izobrazila
lasten kader za prehod na novo
sodobnejšo platformo za postavitev
speltnih strani.
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Novi rok
za izvedbo

1.4.5

Ostale strokovne dejavnosti

Kratkoročni letni cilji
za leto 2013

Optimizacija
poslovnih procesov za
izboljšanje delovnih
pogojev in pohitritev
dela strokovnih služb

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za
dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Priprava aplikacije za spremljevalne aktivnosti
različnih sej (senat, PO, kolegij, komisije...).

Vlasta Jug,
Marko Uršič

Plan
2014

NE

Vlasta Jug,
Ines Mlakar,
Simona Novak
Vlasta Jug,
Simona Novak,
Ines Mlakar

Avgust
2013

Ne

V letu 2014

September
2014

Avgust
2013

Ne

V letu 2014

September
2014

Marko Uršič

Glede na
možnosti
prijave

Ne

Gostovanje na spletnih straneh UM je možno, vendar
UM ne nudi nobene podpore pri postavitvi in
upravljanju. To mora zagotoviti vsaka članica zase, z
ustreznim šolanjem kadra ali pa s pomočjo zunanjih
izvajalcev.

Glede na
možnosti
prijave

Gostovanje na spletnih straneh UM je možno, vendar
UM ne nudi nobene podpore pri postavitvi in
upravljanju. To mora zagotoviti vsaka članica zase, z
ustreznim šolanjem kadra ali pa s pomočjo zunanjih
izvajalcev.
Delovna skupina je svoje poročilo oddala vodstvu FZV
UM v mesecu juniju 2013.
V poročilu je komisija zbrala pomanjkljivosti trenutnih
spletnih strani in navedla naslednje možnosti za
reševanje teh problemov:
1. Postavitev nove spletne strani s strani
zunanjega izvajalca (podobno kot imajo to
urejeno na ZF UL, FVZ UP in VSZN Jesenice).
2. Postavitev spletnih strani v okviru spletnih
strani UM (http://www.um.si.
3. Prenova obstoječih spletnih strani (problem

Glede na
možnosti
prijave

-

Analiza procesa delovodnika in analiza
aplikacij za delovodnik.

-

Analiza sistemov za beleženje delovnega
časa ter stroškov za zamenjavo
»TIRANA«.

Prijava na gostovanje na spletnih straneh UM.

Priprava spletnih
strani na univerzitetni
podlagi spletnih
strani UM

-

Izpopolnjevanje za delo na gostujočih
spletnih straneh.

Marko Uršič

Glede na
možnosti
prijave

Ne

-

Priprava in prenova spletnih strani FZV
UM v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi.

Delovna skupina za
prenovo spletnih
strani v sestavi:
 Izr. prof. dr.
Gregor ŠTIGLIC,
predsednik,
 viš. predav. mag.
Vida GÖNC,
članica,
 asist. Igor
PERNEK, član,
 Dominika

Skozi
leto

Delno
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Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)

Novi rok
za izvedbo
Oktober
2014

December
2014

Kratkoročni letni cilji
za leto 2013

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za
dosego cilja

Odgovorna oseba






1.5

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

VRBNJAK, mag.
zdr. nege,
članica,
Alenka MARSEL,
ekon., članica,
Marko URŠIČ,
dipl. inž. str.,
član,
Andrej ČERNI,
študent, član.

Opombe (V kolikor ni bilo realizacije navedite razlog)

Novi rok
za izvedbo

zastarelega sistema Joomla).
Z vodstvom je bil dosežen dogovor o postavitvi novih
spletnih strani, v študijskem letu 2013/14 pa bo
potrebno sprejeti odločitev ali bo izvedba prepuščena
zunanjemu izvajalcu ali pa bo fakulteta izobrazila
lasten kader za prehod na novo sodobnejšo platformo
za postavitev speltnih strani.

Nadzorne dejavnosti fakultete

Kratkoročni letni cilji za
leto 2013
Izboljšanje rezultatov
Izjave o oceni
notranjega nadzora
javnih financ

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za dosego
cilja


Priprava gradiva za obvladovanje tveganj
notranjega nadzora javnih financ.

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da / Ne)

Opombe (V kolikor ni bilo
realizacije navedite razlog)

Novi rok
za izvedbo

Izr. prof. dr. Majda
Pajnkihar,
Zvonka Murko, Vlasta
Jug, Mojca Tovornik

December
2013

Ne.

Bomo vključili v program dela za leto
2014 (realizacija predvidoma
februarja 2014)

Trajna
naloga
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