Vabimo vas na dogodke Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo v letu 2018.
Naš cilj je povezati visokošolsko izobraževanje, klinično znanje, razvojno in raziskovalno delo ter
menedžment in vodenje. Pridružite se našim prizadevanjem in se odločite za katerega od naših
dogodkov. Dogodke bomo izvedli kakovostno, s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki,
nekatere tudi brez kotizacije. Vsebino dogodkov lahko pomembno oblikujete tudi vi, zato se
odzovite na naša povabila ali nam pišite na center@fzab.si.

PROGRAM CENTRA V LETU 2018
ZNANJE ZA KAKOVOSTNO ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO
15. maj 2018
11. POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO MOJA
KARIERA – QUO VADIS: Zdravstvene stroke na
poti profesionalizacije
6. junij 2018

Simpozij o izzivih pri zdravstveno socialni
obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi
pacientov z demenco

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ
7. junij 2018
11. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
Med poklicno povezovanje na različnih ravneh
zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
12. – 16. november 2018

MEDNARODNI TEDEN
Spodbuda za oblikovanje razvojnih kapacitet
visokošolskega
izobraževanja
na
področju
zdravstvene nege v času prenove zdravstvenega
sistema v Kazahstanu. (Promoting the Innovation

Capacity of Higher Education in Nursing during
Health Services´ Transition - ProInCa)
ZNANJE ZA KAKOVOSTNO VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
26. januar 2018
10. ZIMSKA ŠOLA TUTORSTVA
Pravila komunikacije in javno nastopanje
februar/marec 2018

10. ŠOLA VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
Priprave na diplomsko delo – pregled literature

5. junij 2018

7. ŠOLA RAZISKOVANJA Z MEDNARODNO
UDELEŽBO
Raziskovanje in publiciranje

april 2018*
in
september 2018*

STROKOVNA DELAVNICA Z NASLOVOM:
Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot
promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka,
projekt Vzhodno evropski Center odličnosti
medicinskih sester za nadzor nad tobakom

18. oktober 2018

12. ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE
Pomen medosebnih odnosov v procesu
mentoriranja

23. november 2018*

ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE ZAČETNIKE

*FZAB si pridružuje pravico do spremembe terminov in morebitne opustitve izvedbe predvidenega dogodka.

Vljudno vabljeni!
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

