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1
1.1

KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI IN IZVEDBENE NALOGE UM FZV V LETU 2014
Izobraževalna dejavnost

Kratkoročni letni
cilji za leto 2014

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

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za
dosego cilja
-

Priprava
načrta
programov
izpopolnjevanja za prevzemanje večje
odgovornosti za diplomirane medicinske
sestre oz. diplomirane zdravstvenike, za
srednje medicinske sestre:
o Medicinska
tehnologija
s
simulacijami v zdravstvu.
o Psihiatrična zdravstvena nega (v
sodelovanju s SANLAS),

-

Organizacija
Funkcionalnega
izobraževanja Winfocus – za zdravnike –
tržna dejavnost

-

Priprava
in
organizacija
krajšega
izobraževanja
nemškega
jezika
v
zdravstveni negi (donatorska sredstva).
Priprava
in
organizacija
krajšega
izobraževanja angleškega jezika v
zdravstveni negi (donatorska sredstva).

-

Odgovorna oseba

Rok za izvedbo

Realizacija
(Da/Ne)

Vodja delovne skupine
viš. predav. dr. Klavdija
Čuček Trifkovič, viš.
predav. mag. Marina
Brumen,
predav.
Barbara Donik, Ksenija
Pirš, doc. dr. Miljenko
Križmarić,
Aleksandra
Lovrenčič, viš. predav.
mag. Vida Gönc, David
Felser
Vlasta Jug, izr. prof. Dr
(Združeno
kraljestvo
Velike
Britanije
in
Severne Irske) Majda
Pajnkihar v sodelovanju
z Gregorjem Prosenom,
dr. med.
Prof. dr. Sonja Šostar
Turk

Junij 2014

Delno

December 2014

Skozi leto

3

Opombe (V kolikor
ni bilo realizacije
navedite razlog)
V
pripravi
izobraževanje na
temo
odvzema
arterijske krvi in
arterijske kanile

Novi rok za
izvedbo

Ne

V letu 2014 ni bilo
izvedeno nobeno
izobraževanje
–
interes za izvedbo
ni bil izražen s
strani izvajalca

December 2015

Da
–
nemški
jezik

Za
izvedbo
angleškega jezika
potekajo dogovori
–
pridobljeno
soglasje Upravnega
odbora Univerze v
Mariboru
za
sklenitev podjemne
pogodbe
z
izvajalcem

Skozi leto

Junij 2015

Kratkoročni letni
cilji za leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za
dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za izvedbo

Realizacija
(Da/Ne)

Priprava 60 ECTS za prehod na 4 letni
študijski program – izvedba aktivnosti v
sodelovanju z drugimi fakultetami v RS na
področju ZN

Viš. predav. dr. Klavdija
Čuček Trifkovič, viš.
predav. mag. Vida Gönc,
Katedra za zdravstveno
nego

April 2014

Delno

Pripravljena vloga (osnutek vloge in podlage)
- Priprave
na
akreditacijo
novega
študijskega
programa
3.
stopnje
Zdravstvena nega (akreditacija za
študijsko leto 2015/2016).

Prof. dr. Sonja Šostar
Turk, izr. prof. Dr
(Združeno
kraljestvo
Velike
Britanije
in
Severne Irske) Majda
Pajnkihar, Vlasta Jug,
Aleksandra
Lovrenčič,
Alenka Marsel, Simona
Novak, Andrej Černi
Prof. dr. Sonja Šostar
Turk, viš. predav. dr.
Klavdija Čuček Trifkovič,
Vlasta Jug
Prof. dr. Sonja Šostar
Turk,
Vlasta Jug

Maj 2014

Delno

Ob razpisu

December 2014

-

-

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

-

Prijava na razpis za spodbujanje odprtosti
visokega šolstva v mednarodno okolje (v
kolikor bo razpis objavljen – predvidoma
november 2014).
Priprava
vloge
za
prijavo
transnacionalnega
izobraževanja
v
sodelovanju z Avstrijo – ProPraxis.
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Opombe (V kolikor
ni bilo realizacije
navedite razlog)
Delovna
skupina
članic
KZN
je
pripravila
predmete, ki bi bili
izvedeni v obsegu
dodatnih
60
kreditov
v
dogovoru z drugimi
fakultetami
v
Sloveniji. UM FZV bi
izvajala
oba
programa
tri
letnega in štiri
letnega.
V
intenzivni
pripravi, v skladu z
načrtom
izobraževalne
dejavnosti
predvidoma
v
študijskem
letu
2016/2017

Novi rok za
izvedbo

Ne

Razpis še ni bil
objavljen

Skozi leto

Ne

Usklajevanje
pravnih predpisov
na tem področju na
ravni RS

December 2015

December 2015

Maj 2015

Kratkoročni letni
cilji za leto 2014

Priprave
in
zagotovitev
potrebnih pogojev
za
izvajanje
študijskih
programov

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za
dosego cilja

Rok za izvedbo

Delno

Opombe (V kolikor
ni bilo realizacije
navedite razlog)
Katedre so zadeve
obravnavale in niso
predlagale
koordinatorjev
(razen Katedra za
bioinformatiko).
Predlagamo
realizacijo v letu
2015.
Moodle

Junij 2014

Ne

Razpis
ni
bil
objavljen. Razpis se
je preoblikoval v
projekt
internacionalizacija.
Cilj ne bo izveden.
Cilj ne bo izveden

December 2014

Delno

-

Imenovanje
programov.

študijskih

Vodstvo
FZV,
predstojniki kateder

Maj 2014

-

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).
Izobraževanje za interaktivne table.
Izobraževanje za e-učenje.
Prijava na razpis MVZT za sofinanciranje
tujih gostujočih profesorjev (v kolikor bo
razpis objavljen- min 3).

Vlasta Jug, viš. predav.
dr.
Klavdija
Čuček
Trifkovič, Aleš Turk,
Marko Uršič.

Januar/februar
2014

Viš. predav. mag. Vida
Gönc,
viš. predav. dr. Klavdija
Čuček Trifkovič, prof. dr.
Sonja Šostar Turk

Maj, junij 2014

-

Znižanje kriterijev za izvolitev v naziv
asistent.

-

Popravilo/testiranje infuzijskih črpalk
Instalacija video opreme za METIVISION
sistem
Priprave realnega okolja aplikacije zdravil
na METI HPS simulatorju

Viš. predav. dr. Klavdija
Čuček Trifkovič,
prof. dr. Sonja Šostar
Turk, izr. prof. Dr
(Združeno
kraljestvo
Velike
Britanije
in
Severne Irske) Majda
Pajnkihar,
Doc.
dr.
Miljenko
Križmarić

-

Povečanje števila
tujih
gostujočih
profesorjev na UM
FZV
Spremljanje
in
analiziranje
izvajanja
študijskih
programov
ter
načrtovanje
potrebnih
sprememb.
Posodobitev
opreme
v
Simulacijskem
centru

Odgovorna oseba

-

predstojnikov
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Realizacija
(Da/Ne)

- Nabavili smo
METIVISION
- Zdravila in ECMO
pripravljena

Novi rok za
izvedbo
December 2015

Skozi leto

September
2015

Kratkoročni letni
cilji za leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za
dosego cilja
-

-

Odgovorna oseba

Rok za izvedbo

Priprave ECMO sistema simulacije:
pediatrični/odrasli
Priprave mobilnih anestezijskih sistemov v
primeru potencialnega sodelovanja s
Slovensko vojsko
Priprave vsebin v primeru potencialnega
sodelovanja s Slovensko vojsko
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Realizacija
(Da/Ne)

Opombe (V kolikor
ni bilo realizacije
navedite razlog)

Ne

Zaradi previsokih
stroškov
nabave
opreme

Novi rok za
izvedbo

1.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost ter sodelovanje z gospodarstvom

Kratkoročni letni cilji
za leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za dosego
cilja

-

Prijava raziskovalcev s pogoji za mentorje mladim
raziskovalcem na javni razpis ARRS za
usposabljanje mladih raziskovalcev (ob razpisu
ARRS).

Visokošolski učitelji, ki
izpolnjujejo
razpisne
pogoje

Ob
razpisu

Ne

Opombe (V
kolikor ni bilo
realizacije
navedite razlog)
Razpis še ni bil
objavljen, 1 mladi
raziskovalec se je
zaposlil 01. 11.
2014

Povečanje števila in
izboljšanje delovnih
pogojev za mlade
raziskovalce na UM
FZV

-

Prijava na javni razpis ARRS za nakup mednarodne
znanstvene literature in baz podatkov.
Prijava na druge razpise s področja raziskovalne
infrastrukture (načrt 2014 – oprema laboratorijev).
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij v letu 2014

Ob
razpisih

Delno (Prijava
na
javni
razpis ARRS
za
nakup
mednarodne
znanstvene
literature in
baz
podatkov)

Oddana je bila
prijava na razpis
za
nakup
mednarodne
literature.
Razpis s področja
raziskovalne
infrastrukture ni
bil objavljen.

Ob razpisu (razpis
je bil objavljen v
mesecu
maju,
vendar prijava ni
bila možna, saj je
razpis vezan na
programske
skupine)

Promocija
znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UM
FZV

-

Prodekan
za
raziskovalno dejavnost,
prof. dr. Sonja Šostar
Turk,
izr. prof. Dr (Združeno
kraljestvo
Velike
Britanije in Severne
Irske) Majda Pajnkihar,
predstojniki inštitutov in
centrov
Prodekan
za
raziskovalno dejavnost,
prof. dr. Sonja Šostar
Turk, izr. prof. Dr
(Združeno
kraljestvo
Velike
Britanije
in
Severne Irske) Majda
Pajnkihar, predstojniki
inštitutov in centrov

Ob
organiz
aciji s
strani
UM

Da
(sodelovanje
s podjetji in
organizacija
in
izvedba
Raziskovalnih
popoldnevov
ter
Mednarodna

Pri
izvajanju
projektov
sodelujemo
s
podjetji (Morapex
II in PKP)

Skozi leto

Priprava in oddaja
kakovostnih prijav na
nacionalne
in
mednarodne razpise

-

Udeležba na raziskovalnem zajtrku UM
Pridobivanje informacij za raziskovalce v podporo
sodelovanju
raziskovalcev
s
podjetji
–
zdravstvenimi ustanovami

Odgovorna oseba

Rok za
izvedb
o

Realizacija
(Da/Ne)
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Novi rok za
izvedbo

Metodologija za
potrditev
mentorjev
mladim
raziskovalcem se
je
spremenila
(pogoj
programska
skupina)

Kratkoročni letni cilji
za leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za dosego
cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedb
o

Realizacija
(Da/Ne)

konferenca z
naslovom
"Znanstveni
dokazi
za
razvoj
izobraževanj
a in prakse v
zdravstvu")

8

Opombe (V
kolikor ni bilo
realizacije
navedite razlog)

Novi rok za
izvedbo

1.3

Razvoj kakovosti

Kratkoročni letni cilji za leto 2014
Uskladitev poslanstva, vizije in
strateškega načrta ter izdelava
politike kakovosti na UM FZV
Organiziranje
izobraževanja
zaposlenih o uvedbi
ISO
standarda 2001:2008
Izvedba ankete o zadovoljstvu
Predavanje na temo Kakovostno
izobraževanje oz. študij z okroglo
mizo
Pregled kazalnikov kakovosti po
sklepih glede na sprejemanje ISO
sandarda.
Organiziranje okrogle mize oz.
delavnice
za
študente
in
zaposlene
na
tematiko
raziskovalnega
dela
in
pridobivanja projektov.

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni
za dosego cilja

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije
navedite razlog)
V pripravi – rok
december 2015

Novi rok za izvedbo

Odgovorna
oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da/Ne)

Uskladitev poslanstva, vizije in
strategije z UM (z določanjem ciljev).
Objava poslanstva, vizije in strategije
na spletnih straneh UM FZV.
Izobraževanje zaposlenih za uporabo
ISO standarda pri delu

KOK,
zaposleni in
SŠ UM FZV

Junij
2014

Ne

Vodstvo

Druga polovica leta
2015

-

Izvedba ankete o zadovoljstvu

KOK

Junij 2015

-

Priprava in organizacija predavana
jan temo Kakovostno izobraževanje
oz. študij z okroglo mizo

September 2015

-

Pregled kazalnikov kakovosti po
sklepih glede na sprejemanje ISO
sandarda.
Priprava in organizacija okrogle mize
oz. delavnice za študente in
zaposlene
na
tematiko
raziskovalnega dela in pridobivanja
projektov.

Vodstvo, izr.
prof.
dr.
Slavko
Cvetek
Vodstvo

Prodekan za
raziskovanje

September 2015



-

-
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December 2015

Skozi leto

1.4
1.4.1

Strokovne dejavnosti
Kadrovski načrt in kadrovska politika

Kratkoročni letni cilji za
leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 in ukrepi potrebni za
dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za
izvedbo

Realizacija
(Da/Ne)

Opombe (V kolikor
ni bilo realizacije
navedite razlog)
Priravljen je nov
organigram
za
sprejem na organih

Novi rok za
izvedbo

Reorganizacija
organizacijskih enot UM
FZV

-

Priprava nove sistemizacije – organiziranost
enot UM FZV.

Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske) Majda
Pajnkihar,
viš. predav. dr. Klavdija Čuček
Trifkovič, prof. dr. Sonja Šostar Turk,
Vlasta Jug,
Mojca Jež Gole

Junij
2014

Delno

Prehajanje pogodbenih
razmerij
v
delovna
razmerja

-

Vlasta Jug, Mojca Jež Gole

Julij
2014

Delno

Pripravljena osnutka

Julij 2015

Dvig kakovosti izvedbe
študijskega procesa z
dodatnim
izobraževanjem
in
usposabljanjem
pedagoškega kadra

-

Priprava pravilnika o izobraževanju doma in v
tujini.
Priprava pravilnika za službena potovanja
doma in v tujini.
Dodatna usposabljanja in izobraževanja interna izobraževanja:
o s področja raziskovanja –
raziskovalnih metodologij,
o objave – pisanje člankov,
o s področja visokošolske didaktike,
o uporabe e-učnega okolja,
o uporaba interaktivnih tabel.

Prodekani, predstojniki inštitutov, izr.
prof. dr. Slavko Cvetek

Skozi
leto

Delno

S področja objave –
pisanja člankov izr.
prof.
dr.
Slavko
Cvetek in Verena
Tschudin
in
s
podorčja
visokošolske
didaktike izr. prof. dr.
Slavko Cvetek

Skozi leto

-
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Julij 2015

1.4.2

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Kratkoročni letni cilji za
leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 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

Stavba na Tyrševi ulici
19

Sprotno vzdrževanje stavbe in okolice in priprava predloga
glede uporabnosti.

Delovna
skupina

December
2014

Delno

Izvajajo se nujna vzdrževalna dela.
Aktivnosti glede nujne obnove za
izvedbo raziskovalne dejavnosti in
pedagoškega procesa so v teku.
- Pridobitev - izdelava OPPN, izdelava
idejnega projekta,
- Ponovna vzpostavitev varovanja
objekta in okolice.
- Ureditev okolice
- Ureditev pisarne dekanice

Skozi leto

Vzdrževanje
objekta
UM FZV in okolice

-

Investicije
in
vzdrževanje UM FZV

-

Priprava
dokumentacije
(1.
urbanistična
dokumentacija – izdelava OPPN, projektna
dokumentacija – idejni projekt razširitve fakultete,
2. projektna dokumentacija za 1. fazo
razširitve/knjižnica, 3. razširitev knjižnice –
gradbena, obrtniška in instalacijska dela, oprema,
inženiring, nadzor).
Izgradnja oz. povečanje knjižnice in UM FZV.
Namestitev žaluzij v medetažah.
Namestitev zapornice na parkirišču pri Srednji
zdravstveni šoli Juge Polak.
Ogrevanje prizidka objekta UM FZV (sejna soba, in
pritličja).

Delno

11

Skozi leto

1.4.3

Informatizacija

Kratkoročni letni cilji
za leto 2014
Izboljšati
kadrovsko
zasedenost delovnih
mest, ki zmanjšujejo
tveganje napak in
odpovedi
v
informacijskem
sistemu UM

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni
za dosego cilja
o

o

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

Odgovorna
oseba

Rok
izvedbo

Aleš Turk

December
2014

za

Realizacija
(Da/Ne)
Ne

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije navedite
razlog)
Dodatno ni bil nihče
zaposlen ali usposobljen
za nadomeščanje.
Pogodb z zunanjimi
izvajalci nismo sklepali.
Predvidene za 2015, če
bodo na voljo sredstva.
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Novi rok za izvedbo

December 2015

1.4.4

Promocijska dejavnost

Kratkoročni letni cilji
za leto 2014

Ciljna vrednost v letu 2014 in
ukrepi potrebni za dosego cilja

Prenova
spletnih
strani FZV – ciljno
usmerjeno
informiranje

v

Realizacija
(Da/Ne)

Opombe (V kolikor ni
bilo realizacije navedite
razlog)

Novi rok za
izvedbo

Priprava promocijskega
materiala SIM centra.

Delovna skupina za promocijo,
doc. dr. Miljenko Križmarić

Avgust
2014

Ne

Avgust 2015



Priprava
programa
promocije SIM centra.
Priprava
predlogov
trženja ultrazvoka v
povezavi
z
učnim
načrtom
(gradivo,
smernice,
program,
izvedba) - v okviru SIM
centra.
Prenova spletnih strani
Upravljanje
spletnih
strani in podstrani dodelitev skrbništva
Skrb
za
ažurnost
spletnih strani UM FZV
Spletnih strani v angl.
jeziku.

Doc. dr. Miljenko Križmarić

Avgust
2014
Junij 2014

Ne

Avgust 2015

Ne

Avgust 2015

Delovna skupina
Aleš Turk,
Marko Uršič,

Junij 2014

Ne

Izvedeno povpraševanje
– zaradi neustreznih
ponudb bo potrebno
povpraševanje ponoviti

Junij 2015

Delovna skupina za prenovo spletnih strani v
sestavi:
 Izr. prof. dr. Gregor ŠTIGLIC, predsednik,
 viš. predav. mag. Vida GÖNC, članica,
 asist. 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 2014

Ne

Izvedeno povpraševanje
– zaradi neustreznih
ponudb bo potrebno
povpraševanje ponoviti

Junij 2015







Promocija FZV
tujem jeziku

Rok
za
izvedbo





Promocija UM FZV

Odgovorna oseba

Doc. dr. Miljenko Križmarić
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1.4.5

Ostale strokovne dejavnosti

Kratkoročni letni cilji za leto
2014

Ciljna vrednost v letu 2013 in ukrepi potrebni za
dosego cilja

Odgovorna oseba

Rok za izvedbo

Realizacija
(Da/Ne)

-

Nabava elektronskega programa za vodenje
pošte (delovodnik)

Vlasta Jug,
Simona Novak

Avgust 2014

Ne

-

Nabava sistema za beleženje delovnega časa

Vlasta Jug,
Simona Novak,

Maj 2014

Ne

Uvedba ISO standarda

-

Uvedba ISO standarda
Nakup ISO standarda

Viš. predav. mag.
Marina
Brumen,
vodstvo FZV

December 2014

Delno

Urejanje arhiva

-

Ureditev arhiva FZV

Vlasta Jug, Sandra
Vohar

Skozi leto

Delno

Optimizacija
poslovnih
procesov za izboljšanje delovnih
pogojev in pohitritev dela
strokovnih služb
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Opombe (V
kolikor ni bilo
realizacije
navedite razlog)
Cilj
ne
bo
realiziran,
saj
večina
članic
UM
vodi
klasičen
delovodnik za
pošto
Izvedeno
povpraševanje –
zaradi
neustreznih
ponudb
bo
potrebno
povpraševanje
ponoviti
ISO
standard
smo
kupili,
postopek
uvedbe je v
intenzivni
pripravi
Izobrazili smo
strokovno
delavko
za
podorčje
arhiviranja
in
vzpostavljene so
osnovne
aktivnosti
za
urejanje arhiva

Novi rok za
izvedbo

Junij 2015

December 2015

Skozi leto

