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1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA
1.2

Poslanstvo
Poslanstvo 2020: Ustvarjamo, posredujemo in razširjamo znanja za zagotavljanje kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave.

Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZVIS) opravljamo znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost s
področja zdravstva (ISCED, 72) in sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbimo za njihov razvoj. Naša primarna znanstvena disciplina
delovanja je od vsega začetka zdravstvena nega (ZN), vendar z izvedenimi aktivnosti in strategijo razvoja študijskih programov do 2018, znanstveno
raziskovalnim in razvojnim delom vplivamo in izboljšujemo zdravstveno nego, zdravstveno obravnavo, javno zdravje ter management in kakovost v zdravstvu.

1.3

Vizija
Vizija 2020: Vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, promociji zdravja,
managementu in kakovosti v zdravstvu.
Vrednote: Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZAB so partnerstvo, znanje in razvoj.

FZAB želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanj iz področja zdravstvene nege in zdravstva. Želimo, da je delovanje
FZAB prepoznano po kakovosti in odličnosti izobraževanja iz zdravstvene nege in nekaterih področij zdravstva, kot so promocija zdravja, kontinuirana
zdravstvena obravnava, fizioterapija, kakovost v zdravstvu in zdravstveni menedžment. Želimo doseči odlično zaposljivost diplomantov FZAB na prvi stopnji
študija in odlično usposobljenost in prepoznavnost magistrskih diplomantov na področju raziskovalnega dela in izboljševanja klinične prakse ter prepoznaven
doprinos doktorskega študija Zdravstvene vede. Vizija fakultete je, da znanje diplomantov na vseh bolonjskih stopnjah prinese nove dimenzije znanja za dvig
kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije. Temelj razvoja fakultete je nenehna krepitev znanstveno raziskovalnega dela, katerega rezultati
morajo obogatiti klinično delo v zdravstvu, spodbujati razvoj izboljšav, novih študijskih programov in biti objavljeni v domači in tuji periodiki. V mednarodnem merilu
želi FZAB preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine
najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem novih programov, mednarodnim povezovanjem in
razvojem visokošolskih učiteljev, želi postati del univerzitetnega prostora v Sloveniji. FZAB stremi k temu, da svojo dejavnost izvaja kakovostno, mednarodno
primerljivo, etično in učinkovito. Temeljne vrednote od začetka delovanja FZAB so partnerstvo, znanje, razvoj. Te dimenzije so vpete v vse elemente delovanja
zavoda.
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2 PREDSTAVITEV ZAVODA – povzetki za leto 2017
Fakulteta je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice, akreditirana je bila pri Svetu RS za visoko šolstvo v septembru 2006, v
2013 je pridobila sklep o podaljšanju akreditacije do 2020. Prvi akreditiran visokošolski strokovni program je Zdravstvena nega, ki je bil prvi tovrstni program v RS,
usklajen z Evropsko direktivo in Bolonjsko deklaracijo. Fakulteta je s pedagoškim procesom pričela v študijskem letu 2007/2008 za 70 rednih in 60 izrednih
študentov. Za izvedbo rednega študija je fakulteta pridobila koncesijo na razpisu MIZŠ, decembra 2006.
V sedmih letih delovanja smo uspeli doseči zahtevne pogoje, ki jih je presojala Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in se
preoblikovati v fakulteto. Fakulteta je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju pravna naslednica VŠZNJ od 8. 7. 2014. V razvid visokošolskih zavodov pri
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je vpisana od 28. 8. 2014 dalje.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZAB) se je preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (FZAB). Okrožno sodišče v Kranju je izdalo sklep opr. št. Srg
2016/55282 z dne 28. 12. 2016 o vpisu spremembe pri subjektu vpisa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v sodni register.
Naš temeljni cilj nikoli ni bil omogočiti študentom zgolj pridobiti visokošolsko izobrazbo, temveč dolgoročno razviti prepoznavnost fakultete po kakovostnem znanju
diplomantov na vseh stopnjah študija in odlični zaposljivosti.
Akreditirani študijski programi FZAB:
Visoko strokovni študijski program prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega (VS) smo akreditirali oktobra 2006 in ga izvajamo od študijskega leta
2007/2008, program je bil ponovno akreditiran v 2013 in se izvaja kot prenovljen pregram glede na EU Direktivo 2013 in EFN smernice (2015) v
študijskem letu 2016/2017).
Visoko strokovni študijski program prve bolonjske stopnje Fizioterapija (VS), v obsegu 180 ECTS smo akreditirali marca 2017 in ga bomo začeli izvajati
od študijskega leta 2018/19.
Magistrski študijski programa druge bolonjske stopnje Zdravstvena nege (mag/2l) smo akreditirali v marcu 2009 in ga izvajamo od študijskega leta
2009/2010, program je bil reakreditiran v letu 2016 in ima veljavno akreditacijo do 2023.
Magistrski študijski programa druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag/2l) smo akreditirali v letu 2015 in ga izvajamo od študijskega leta
2016/2017.
Doktorski študijski program Zdravstvene vede smo akreditirali v letu 2016 in ga bomo začeli izvajati od študijskega leta 2017/2018.
Program za izpolnjevanje »Okužbe povezane z zdravstvom« (60 ECTS) smo akreditirali v letu 2016, izvajati ga bomo začeli od študijskega leta 2017/18.
Program za izpopolnjevanje »Psihiatrična zdravstvena nega« (60 ECTS) smo akreditirali v letu 2016, izvajati ga bomo začeli od študijskega leta 2017/18.
Na fakulteti delujemo z zgledom, na mnogih področjih smo korak pred konkurenco in se vidimo kot nosilci uvajanja potrebnih novosti v RS in povezovalci na tem
področju. Samostojno smo razvili inovativne pionirske pristope kot so: Mednarodna znanstvena konferenca (2008 dalje), Šola za klinične mentorje (2007 dalje),
Šola raziskovanja (2009 dalje), nacionalni posvet Moja kariera Ouo Vadis (2009 dalje), simpozij Katedre za temeljne vede o različnih vidikih javnega zdravja (2010
dalje), modeli kliničnega mentorstva (2007 dalje), centralno in področno koordinacijo kliničnega usposabljanja (2009 dalje), sistemsko spremljanje splošnih in
specifičnih kompetenc na kliničnem usposabljanju po letnikih za študijski program Zdravstvena nega (VS) (od 2009 dalje), prisega Angele Boškin (od 2011 dalje),
idr. V letu 2015 smo pridobili ARRS_CRP »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina«, kar potrjuje naša prizadevanja za razvoj stroke, na kateri večinsko
bazirajo naši študisjki programi.
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ZAPOSLENI
FZAB za izvajanje koncesioniranega študijskega programa Zdravstvena nega (VS) redni študij, ki ga v študijskem letu 2017/2018 izvaja že enajsto študijsko leto,
zaposluje 20 visokošolskih učiteljev, od teh 7 za polni delovni čas, 1 za nepolni delovni čas in 12 za dopolnilni delovni čas, skupno 9,437 FTE. 54 visokošolskih
učiteljev izvaja redni študij tudi po avtorski in / ali podjemni pogodbi kar znese 4, 418 FTE.
Skupaj (zaposlitve in pogodbe) je v izvedbo koncesioniranega programa za redni študij na prvi in nekoncesioniranih programov na drugi in tretji stopnji vključenih
13,855 FTE. Delež med redno in dopolnilno zaposlitvijo v izvedbi koncesioniranega študijskega programa prve stopnje je v primerjavi z izvedbo programa po
pogodbah v korist zaposlovanja, saj je 68% VSU oziroma 9,437 FTE v zaposlitvenem razmerju, 32% VSU oziroma 4,418 FTE pa v pogodbenem razmerju.
FZAB za nekoncesionirane študijske programe druge in tretje stopnje zaposluje tudi 48 visokošolskih učiteljev po avtorski in podjemni pogodbi, kar znaša 6,55
FTE. Ti študijski programi so magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.), magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje
Promocija zdravja (mag./2l.) ter doktorski študijski program 3. bolonjske stopnje Zdravstvene vede.
Klinično usposabljanje se izvaja po učnih bazah, mentorstvo (stroški dela) se plačujejo učnim bazam na osnovi izstavljenega računa. Število ur kliničnega
usposabljanja za redni študij (217 rednih vpisanih študentov, 86 izrednih študentov) v študijskem letu 2017/2018, ki ga fakulteta izvaja z lastnimi kadri v kliničnih
okoljih je 746 pedagoških ur, 20108 ur mentorstva pri kliničnem usposabljanju izvedejo klinični mentorji v pogodbenih učnih bazah FZAB. Razmerje med
opravljenimi urami je 3,92 % VSU FZAB in 96,08 % mentorji v učnih bazah (vir: Dokument kliničnega usposabljanja v študijskem letu 2017/2018).
Tabele prikazujejo potrebe po kadrih v FTE, ki izhajajo iz potreb študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS), druge stopnje Zdravstvena nega
(mag./2l.) in Promocija zdravja (mag./2l ter programa tretje stopnje Zdravstvene vede.
Potrebe po kadrih za izvedbo pedagoškega procesa na programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) za študijsko leto 2017/2018
NPO
Ure izvedbe programa prve stopnje (VS),
FTE za program prve stopnje (VS), redni študij
redni študij (izvede se 100% ur programa):
Predavanja
Seminarji / seminarske vaje

1300
235 (2 skupini)

4,81
1,56

Kabinetne vaje
Klinična praksa

210 (6 skupin)
2300

2,63
2,5
večinsko izvajajo klinični mentorji po pogodbah z
učnimi bazami

Individualno delo študenta

1355

/

Skupaj

5400

11,5 FTE
(96% klinične prakse izvajajo učne baze po
pogodbah)

vključenih je 170 ECTS brez mentorstva diplomskega dela (10 ECTS)
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Potrebe po kadrih za izvedbo pedagoškega procesa na programu druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.) za študijsko leto 2017/2018
NPO
Ure izvedbe programa 2.
FTE za program 2. stopnje
Ure izvedbe programa 2.
FTE za program 2. stopnje
stopnje (mag./2l.), izredni
(mag./2l.), izredni študij
stopnje (mag./2l.), redni
(mag./2l.), redni študij
študij (izvede se 60% ur
študij
rednega programa)*:
Predavanja
216
1,2
360
2
Seminarji / seminarske vaje

216 ( 1 skupina)

1,2

480 ( 1 skupina)

2,67

Kabinetne vaje

144

0,48

240

0,8

Klinična praksa

/

/

Individualno delo študenta

1152

1920

Skupaj

2,9 FTE

5,5 FTE

Potrebe po kadrih za izvedbo pedagoškega procesa na programu druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.) za študijsko leto 2017/2018
NPO
Ure izvedbe programa 2.
FTE za program 2. stopnje
Ure izvedbe programa 2.
FTE za program 2. stopnje
stopnje (mag./2l.), izredni
(mag./2l.), izredni študij
stopnje (mag./2l.), redni
(mag./2l.), redni študij
študij (izvede se 60% ur
študij
rednega programa)*:
Predavanja
300
1,67
500
2,78
Seminarji / seminarske vaje

264

1,47

440 ( 1 skupina)

2,44

Druge oblike študija

120

/

200

/

Kabinetne vaje

/

/

Klinična praksa

/

/

Individualno delo študenta

1116

1860

Skupaj

3,14 FTE

5,22 FTE
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Potrebe po kadrih za izvedbo pedagoškega procesa na programu tretje stopnje Zdravstvene vede (dr.) za študijsko leto 2017/2018
NPO
Ure izvedbe programa 3.
FTE za program 3. stopnje
Ure izvedbe programa 3.
FTE za program 3. stopnje
stopnje (dr.), izredni študij
(dr.), izredni študij
stopnje (dr.), redni študij
(dr.), redni študij
(izvede se 60% ur rednega
programa)*:
Predavanja
84
0,47
140
0,78
Seminarji / seminarske vaje

153

0,85

255 ( 1 skupina)

Druge oblike študija

/

Kabinetne vaje

/

Klinična praksa

/

Samostojno delo študenta
Skupaj

2463

1,42

4105
1,32 FTE

2,2 FTE

FZAB ima v študijskem letu 2017/2018 v pedagoški proces vključenih 57 doktorjev znanosti, od teh jih 16 izvaja NPO na prvi stopnji, 7 jih izvaja NPO na prvi in
drugi stopnji, 34 pa na drugi in tretji stopnji, 8 doktorjev znanosti je v rednem ali dopolnilnem delovnem razmerju, 49 pa v pogodbenem razmerju.
Glede na habilitacijske nazive je v izvedbo pedagoškega procesa programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega, programa druge stopnje Promocija zdravja
in programa tretje stopnja Zdravstvene vede, vključenih: 5 rednih profesorjev, 14 izrednih profesorjev, 24 docentov, 27 višjih predavateljev, 27 predavateljev, 6
asistentov, 2 strokovna sodelavca in 2 učitelja veščin.
Za polni delovni čas je zaposlenih 7 nepedagoških delavcev (7 FTE) v upravni dejavnosti, ki delajo na naslednjih področjih dela: referat za študijske zadeve,
referat za splošne zadeve, dekanat, knjižnica, administrativno-upravna podpora razpisom in raziskovalnim projektom.
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ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
FZAB izvaja visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na prvi bolonjski stopnji, ki je bil akreditiran leta 2006 in prenovljen leta 2009 ter novembra
2013 reakreditiran za sedem let, koncesija zanj je bila pridobljena decembra 2006 za 70 vpisnih mest rednega študija. Program se izvaja od 2007/2008 naprej, kot
redni in izredni študij. Za študijsko leto 2017/2018 je FZAB razpisala 70 vpisnih mest za redni študij in 60 vpisnih mest za izredni študij.
Število študentov v študijskem letu 2017/2018 za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, ki se izvaja s
sredstvi koncesije:
Redni dodiplomski študenti v 2017/2018, visokošolski strokovni program prve stopnje Zdravstvena nega
1. letnik

2. letnik

3. letnik

absolventi

Skupaj

91

38

54

35

218

183

Skupno število študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, stanje 2017/2018:
SKUPAJ
Redni

Izredni

Skupaj

Vsi vpisani

Od tega
ponavljalci

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Od tega
ponavljalci

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Od tega
ponavljalci

Vsi brez
absolventov

218

24

183

86

8

81

304

32

264

Na programu prve stopnje Zdravstvena nega so v študijskem letu 2017/2018 vpisani 304 študenti, od teh 218 rednih in 86 izrednih študentov.
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Število diplomantov na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na dan 15. 1. 2018
REDNI ŠTUDIJ

IZREDNI ŠTUDIJ

SKUPAJ

179

150

329

Od oktobra 2009 FZAB izvaja študijski program Zdravstvena nega na drugi bolonjski stopnji. V študijskem letu 2017/2018 smo vpisali deveto generacijo študentov
študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Tako je v prvi letnik vpisanih 7 študentov, v drugem letniku 10 študentov in 5 absolventov.
Študij se v študijskem letu 2017/2018 izvaja v študijskem središču FZAB v Ljubljani. FZAB je študij akreditirala v letu 2009 in ga vpisala v razvid na MIZŠ. FZAB je
MIZŠ večkrat zaprosila za koncesijo za izvedbo rednega študija na lokaciji Jesenice in Ljubljana, vendar je bila prošnja zavrnjena.
Na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega je do 15. 1. 2018 diplomiralo 23 študentov.
V študijskem letu 2017/2018 smo vpisali drugo generacijo študentov študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.). V prvi letnik je vpisanih 12
študentov, drugem letniku 16 študentov. Študij se izvaja v študijskem središču FZAB v Ljubljani.
NAČRT IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FZAB NA KONCESIONIRANIH ŠTUDIJSKIH PODROČJIH
Na FZAB ocenjujemo (to kažejo tudi izkušnje razvitih držav), da je vpis 70 študentov na redni študij na programu prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega
spodnja meja, da se program lahko izvaja še stroškovno učinkovito tudi v višjih letnikih iz vidika prehodnosti, oblikovanja seminarskih skupin, plačila in smiselnosti
izvajanja izbirnih predmetov ter stroškov dela za izvedbo programa. To je potrebno upoštevati pri načrtovanju vpisnih mest v prihodnosti. V primeru, da bo prišlo
do nove definicije vpisnih mest, FZAB predlaga vpis 80 rednih študentov, ker imamo za toliko študentov mest v kliničnih okoljih na vseh treh nivojih zdravstva
(primarna, sekundarna in terciarna raven) in v socialnih zavodih. Smo samostojni visokošolski zavod, ki zagotavljamo mesta za klinično usposabljanje na vseh
treh nivojih zdravstva in imamo registriranih 577 kliničnih mentorjev, ki jih kontinuirano izobražujemo s pomočjo razpisov ESS, ki jih razpisuje MIZŠ. Klinično
usposabljanje se izvaja v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji, od koder prihaja tudi večina naših študentov. Študenti lahko izbirno klinično usposabljanje izvajajo
v 20 zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih, ki imajo status učne baze.
Glede na zmožnosti kliničnega usposabljanja, glede na našo usposobljenost za izvajanje pedagoškega procesa (podatki o redno, dopolnilno in pogodbeno
zaposlenih) in razvojno vizijo, načrtujemo vpis, kot je navedeno spodaj.
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Stanje vpisa (prvič vpisani) na študijskih programih FZAB v 2017/2018, področje zdravstvo (ISCED,72):
Program prve stopnje Zdravstvena nega (VS)
o
Redni študij, koncesioniran študijski program od 2007 naprej: 70 vpisnih mest koncesioniran študijski program (realizacija vpisa je 67 vpisanih študentov
o
Izredni študij: 60 vpisnih mest (realizacija vpisa je 30 vpisanih študentov)
Program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2.l) (ni koncesioniran)
o
Redni študij: 30 vpisnih mest (ni vpisanih študentov)
o
Izredni študij: 20 vpisnih mest (realizacija vpisa je 7 vpisanih študentov)
Program druge stopnje Promocija zdravja (ni koncesioniran)
o
Redni študij: 30 vpisnih mest (ni vpisanih študentov)
o
Izredni študij: 30 vpisnih mest (realizacija vpisa je 12 vpisanih študentov)
Program tretje stopnje Zdravstvene vede (ni koncesioniran)
o
Redni študij: 25 vpisnih mest (ni vpisanih študentov)
o
Izredni študij: 25 vpisnih mest (realizacija vpisa je 7 vpisanih študentov)

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST V 2017
MEDNARODNI AKTUALNI RAZISKOVALNI PROJEKTI V 2017:
- Joint Action on frailty- JA ADVANTAGE – Nosilec paketa 6 je NIJZ, FZAB je partner. Drugi partnerji: Center za geriatrično medicino UKC in Fakulteta
za šport. Projekt bo predvidoma trajal od 2016-2018.
- 'International Dementia and Culture Collaboration' Nosilec: Oxford Institute of Nursing and Allied Health Research (OxINAHR): FZAB je partner. Drugi
partnerji: Oxford Brookes University, University of Essex, University of Greenwich, University of Auckland „
- Eastern Europe Nurses’ Centre of Excellence for Tobacco Control – Developing Nurse Champions for Tobacco Dependence Treatment“ (EECOE II.); FZAB je partner, nosilec Centre of Excellence in Prague – Society for Treatment of Tobacco Dependence (STTD), partnerji so iz: Czech
Republic, Hungary, Romania, Slovakia, Slovenia.(2017 – 2018)
- E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition (ProInCa), FZAB je partner na projektu,
nosilec je JYVASKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU iz Finske. Drugi partnerji: AO MEDITSINSKIY UNIVERSITET ASTANA, KARAGANDA STATE
MEDICAL UNIVERSITY, LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, NAZARBAYEV UNIVERSITY, SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY,
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN STICHTING, Marat Ospanov West-Kazakhstan State Medical University, Ministry of Education and Science of
Republic of Kazakhstan, Republican state enterprise on the right of economic conductin, JSC "Railway hospitals of disaster medicine", Republican Public
Association "Specialists of Nursing "Paryz", Polyclinic number one, Polyclinic number one, Ekibastuz Medical College, Temirtau Medical College,
Hoitotyön Tutkimussäätiö, UMCG

15

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

ARRS PROJEKTI V 2017:
- ARRS – CRP V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega
izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju; nosilec FZAB, 2015-2017
 ARRS: Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v Sloveniji: razvoj strategije za
medpoklicno izobraževanje – 2017 – 2018, FZAB nosilec projekta, Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicine – partnerja projekta
- P3-0360, program za obdobje 2009-2017: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«, nosilec
Klinika Golnik, sodeluje FZAB, 2008, projekt se zaključi v 2018;
Fakulteta ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega, podatki o skupini in njeni uspešnosti so dosegljivi na
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=fakulteta%20za%20zdrav
stvo%20angele%20bo%C5%A1kin

DRUGI PROJEKTI V 2017:
- ESS: STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev, 2017 – 2022 - nosilec projekta: Univerza na Primorskem, partnerji projekta: FZAB,
Obrtno-podjetniška zbornica, NIJZ
- ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih Fakultete za
zdravstvo Jesenice, 2017 – 2018, FZAB nosilec projekta
- Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti: FZAB, Občina Jesenice, 2017
- Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu, NIJZ, FZAB: 2017 – 2018
V letu 2017 smo izvedli nacionalne raziskave in raziskave na manjšem vzorcu:
- Kvantitativna raziskava »Zdravstvena nega kot stroka in znanost: pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege« (Raziskava je
potekala v okviru projekta V5 -1507);
- Kvantitativna raziskava »Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses : eksplorativna
raziskava« (Raziskava je potekala v okviru projekta V5 -1507);
- Kvantitativna raziskava »Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza..«
(Raziskava je potekala v okviru projekta V5 -1507);
- Kvantitativna raziskava »Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi : kvantitativna raziskava«
(Raziskava je potekala v okviru projekta V5 -1507);
- Kvantitativna raziskava »Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline – uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji :
sistematični pregled literature.« (Raziskava je potekala v okviru projekta V5 -1507);
- Kvantitativna raziskava »The image of nursing and nurses among primary school pupils.« (Raziskava je potekala v okviru projekta V5 -1507);
- Kvantitativna raziskava »The development of the nursing education and science : the case of Slovenia.« (Raziskava je potekala v okviru projekta V5
-1507);
- Kvantitativna raziskava »Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejšein zdravstvenih domovih v Sloveniji:
razvoj strategije za medpoklicno izobraževanje.« (Raziskava je potekala v okviru projekta BI-US/17-18-034).
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Deleži zaposlitve v FTE po letih iz projektov raziskovanja in razvoja na FZAB:
2009
ARRS – vpetost raziskovalcev

0,26

0,1645

0,20

0,20

0,09

0,11

2015
0,07

zaposlitev raziskovalca iz sredstev na ARRS

0,20

0,15

0,20

0,00

0,00

0,00

0,104

0,24

0,08

0,404

1,83

0,66

2,00

2,35

2,77

0,56

0,18

0,31

0,17

0,25

0,00

0,00

0,00

/

0,94

1,22

0,19

0,08

1,194

1,14

0

0,86

0,62

0,35

4,008

2,45

0,90

MIZŠ - razvojni projekti na razpisih
Ministrstvo za zdravje
Mednarodni projekti

2010

2011

0,13
0,00

0,00

0,00

2012

0,32

2013

0,73

2014

Norveški finančni mehanizem - MGRT
DRUGO (ZZZS)
SKUPAJ ARRS+MIZŠ v FTE

0,994

2,1445

1,23

2,77

3,17

3,82

2016
0,08

2017
0,075

/

Iz sredstev raziskovalne in razvojne dejavnosti je bilo v letu 2017:
- 0,157 FTE iz sredstev ARRS – projekti in programi (P3-0360, program za obdobje 2009-2017: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v
Sloveniji: od epidemiologije do genetike«, nosilec Klinika Golnik; CRP V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno
primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu
razvoju, (razpis je delno financiran s strani ARRS, delno s strani MIZŠ);
- 0,31 FTE iz razpisov MIZŠ – razpis CRP V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in
terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (razpis je delno financiran s
strani ARRS, delno s strani MIZŠ) ter razpisa MIZŠ ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in
raziskovanja v študijskih programih Fakultete za zdravstvo Jesenice
- 0,00 FTE iz razpisov MZ – ni razpisov;
- 0,08 FTE iz mednarodnih razpisov (E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition (ProInCa))
- 0,35 FTE razpisa MDDZS (Star-Vital) ter projekt Centre of excelence – Tobacco Control 2017)
Skupaj FTE iz raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2017 0,90.
FZAB je uspešna na področju publiciranja izvirnih znanstvenih del. Objave so rezultat dela na skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih redno in dopolnilno
zaposlenih z raziskovalci in učitelji iz tujine.
Iz bibliografije visokošolskih učiteljev (VSU), evalvacijskih poročil in nenehnega naraščanja točk in citatov v bazi SICRIS je razvidno, da VSU kontinuirano delujejo
na strokovni, razvojni in raziskovalni ravni doma in v tujini, kar je osnova za izboljševanje izvedbe študijskih programov, ki jih izvajamo.
SICRIS točke redno in dopolnilno zaposlenih:
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SICRIS točke:
- 2012-2017: raziskovalna uspešnost 5.794,95 točk, čisti citati 1.652 (23. 1. 2018)
- 2011-2016: raziskovalna uspešnost 6.765,48 točk, čisti citati 1.311 (18. 1. 2017)
- 2010-2015: raziskovalna uspešnost 5643.31 točk, normirani citati 747
- 2009-2014: raziskovalna uspešnost 6086,96 točk, normirani citati 655
- 2008-2013: raziskovalna uspešnost 4986,60 točk, normirani citati 410
- 2007-2012: raziskovalna uspešnost 5266,36 točk, normirani citati 238
- 2006-2011: raziskovalna uspešnost 4840.87 točk, normirani citati 213
- 2005-2010: raziskovalna uspešnost 4035.57 točk, normirani citati 171
- 2004-2009: raziskovalna uspešnost 3633.61 točk, normirani citati 161
- 2003-2008: raziskovalna uspešnost 3420.22 točk, normirani citati 138
- 2002-2007: raziskovalna uspešnost 2991.79 točk, normirani citati 114
Opomba: podatki za normirane citate so za obdobje desetih let.

MEDNARODNO SODELOVANJE v 2017
V mednarodnem merilu želi FZAB preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna
aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstva. Fakulteta je že v samem začetku svojega nastanka začela s strateško usmeritvijo
v mednarodno sodelovanje in je tako dne, 18. 12. 2009 pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino. Po izteku Erasmus programskega obdobja je FZAB dne,
12. 12. 2013, pridobila Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) v okviru novega šestletnega programa Erasmus+, ki nam
omogoča podpis bilateralnih sporazumov, izmenjavo študentov in visokošolskega osebja s tujimi partnerji ter sodelovanje v skupnih mednarodnih programih
vseživljenjskega izobraževanja. Številka nove Erasmus listine je 253002-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE, Erasmus identifikacijska številka pa SI JESENIC01.
Ker želimo ohranjati in povečevati kakovost kliničnega, pedagoškega in raziskovalnega dela, k izmenjavam spodbujamo tako študente, kot tudi naše visokošolske
učitelje in visokošolske strokovne sodelavce, hkrati pa se redno vključujemo tudi v druge oblike mednarodnega sodelovanja (izvedba mednarodnih konferenc,
dogodkov, šol, seminarjev, delavnic), ki omogočajo pridobitev novih znanj, izkušenj ter nudijo usmeritev za naš prihodnji način delovanja.
Šola se vsako študijsko leto vključuje v programe mobilnosti Erasmus, ki jih izvaja nacionalna agencija (NA) CMEPIUS (tj. individualne mobilnosti), vključevala pa
se je tudi v program EGP in Norveški finančni mehanizem (prav tako programi individualnih mobilnosti). Znotraj programa Erasmus+ programskega leta 2016,
bomo do izteka programa 31. 5. 2018 na izmenjavo poslali 8 študentov, 4 VSU in 4 strokovne sodelavce. Tudi v letu 2017 smo bili upešni pri prijavi mobilnosti v
okviru Erasmus+programa. Sredstva iz razpisa bo FZAB porabila do 31. 5. 2019. Poleg Erasmus+ razpisa je v letu 2017 fakulteta pridobila še dodatna sredstva iz
razpisa, ki ga ponuja Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. V letu 2017 smo iz naslova Erasmus+ na izmenjavo poslali 1 VSU in 6
študentov.
Bilateralni sporazumi:
Šola je imela v letu 2017 sklenjenih 24 Erasmus + bilateralnih sporazumov, v okviru katerih je sodelovala v programih mobilnosti, in sicer z naslednjimi
tujimi visokošolskimi institucijami:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

University of Central Lancashire, Healthy University, Velika Britanija;
Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Norveška;
Adnan Menderes University, School of Health, Turčija;
Savonia University of Applied Sciences, School of Health Care, Finska;
University of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Škotska;
JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Finska;
Swansea University, College of Human and Health Sciences, Velika Britanija;
University of Presov, Faculty of Health Care, Slovaška;
University of Udine (School of Nursing - Faculty of Medicine), Italija;
University of Malta, Msida, Malta;
University of Economics and innovation in Lublin, Poljska;
Başkent University, Turčija;
Instituto Politécnico de Leiria, Portugalska;
University College Ghent, Belgija;
Santa Maria Nursing College, Portugalska;
Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška;
Tartu Health Care College, Estonija;
Charles University in Prague, Faculty of Humanities, Češka;
University of Alicante, Faculty of Health Sciences, Španija;
VIA University College, Faculty of Health Sciences, Danska;
Hochschule Ravensburg-Weingarten, University of Applied Sciences Weingarten, Nemčija;
Edinburgh Napier University, Škotska;
Lahti University of Applied Sciences, Faculty or Social and Health Care, Finska;
Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalska.

Bilateralni sporazumi s tujimi visokošolskimi institucijami na področju skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih v letu 2017:
1. Faculty of Nursing AAB College, Priština, Kosovo
2. NOVA Southeastern University, INC., College of Osteopathic Medicine ("NSU-COM"), Florida, ZDA;
3. Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna in Hercegovina;
4. Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Hrvaška;
5. University of the West of Scotland, Škotska;
6. Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norveška;
7. Trinity College Dublin, Irska;
8. Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška;
9. NOVA Southeastern University, College of Nursing, Florida ZDA;
10. Universi College, in Pristina, Kosovo.
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FZAB v mednarodnih združenjih od leta 2007 do leta 2017:
Mednarodna povezanost FZAB se kaže tudi skozi članstva v različnih organizacijah in združenjih, kot na primer:
•
FZAB je od 2007 naprej članica regijskega združenja »Saniacademia« (Austria, Italy, Slovenia). Gre za združenje, ki deluje na področju priprave
podiplomskih študijskih programov za zdravstvene delavce in programov na področju izboljševanja kakovosti dela in prijave na Evropske razpise. Člani združenja
so zdravstveni zavodi in visokošolski zavodi.
•
FZAB je od leta 2008 članica Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerza), ki pomembno prispeva k harmonizaciji visokošolskega in raziskovalnega
prostora in trajnostnemu razvoju širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah.
•
FZAB je od leta 2010 posredna članica mednarodnega združenja »The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International«. Združenje vabi
prepoznane posameznike, ki delajo na področju zdravstvene nege na visokošolskih zavodih.
•
FZAB je v letu 2010 postala članica posvetovalnega odbora evropskega združenja FINE - http://www.fine-europe.eu/.
•
FZAB je leta 2010 postala del konzorcija z imenom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of
Nursing Practice« (z novim imenom »IRIS«). Del vključenih šol izvaja tudi spodaj omenjeni vsakoletni seminar »Works in Progress«.
•
FZAB je leta 2010 postala tudi članica skupine povezanih šol, in sicer Trinity College Dublin (Irska), Instituto Politécnico de Leiria (Portugalska) in Oslo
and Akerhus University College of Applied Science, Institute of Nursing (Norveška). Ta skupina oz. seminar, ki se odvija v okviru le-te, se imenuje »Works in
progress«, kjer magistrski študenti iz omenjenih šol predstavijo svoja raziskovalna dela. Leta (meseca novembra) 2011 je bila organizator omenjenega dogodka
FZAB.
•
FZAB je od leta 2011 preko Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije članica skupine EU-Project: »Creating a pilot network of nurse educators and
regulators« (SANCO/1/2009).
•
V oktobru 2012 je FZAB postala članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean). Sedež organizacije je v
Beneventu (70 km od Napolija) v Italiji. Članstvo ponuja možnosti sodelovanja v mednarodnih projektih, sodelovanju pri objavah, na konferencah, pri izmenjavi
publikacij ipd.
•
FZAB je od maja 2014 polna članica neodvisne evropske organizacije ASPHER (The association of School of public helath in the European Region).
ASPHER združuje članice predane skrbi za javno zdravje in povezuje preko 5000 akademikov in strokovnjakov s področja javnega zdravja v 42 državah.
ASPHER promovira izmenjavo znanj in praks, modelov inovacij ter spodbuja povezovanje pri kreiranju kompetenc.
 Znanstvena svetnica FZAB je bila v letu 2017 izvoljena v članico odbora ICN.

PROSTORI
FZAB se je s 1. 10. 2008 preselila na novo stalno lokacijo, Spodnji Plavž 3, Jesenice, kjer so vzpostavljeni pogoji za kakovostno izvedbo programa. Prenovo je
financirala ustanoviteljica, Občina Jesenice. FZAB je s 1. 10. 2008 stavbo prevzela v upravljanje, v letu 2009 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in
sprememba sedeža vpisana v razvid visokošolskih zavodov na MIZŠ. Obstoječi objekt in oprema omogočata izvajanje pedagoškega in znanstveno
raziskovalnega dela, predavalnice, laboratoriji in kabineti pa zadoščajo potrebam programa prve stopnje. Za širitev novih dejavnosti na področju rednega študija
FZAB potrebuje dodatne prostore.
Zaradi nastale situacije na trgu izobraževanja za poklice v zdravstveni negi, je FZAB v mesecu oktobru 2009 odprla študijsko središče v Ljubljani, kjer se izvajata
magistrski študij »Zdravstvena nega« in magistrski študij »Promocija zdravja«. Odpiranje študijskega središča je podprl Senat FZAB in predstavniki ustanovitelja.
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Študijsko središče je bilo akreditirano pri Svetu RS za visoko šolstvo in je vpisano v razvid MIZŠ. V 2009/2010 je FZAB pričela izvajati izredni študij 2. stopnje
Zdravstvena nega. Študijsko središče Ljubljana se nahaja na Letališki 16, gre za najete prostore za obdobje najmanj treh let. Obseg prostorov sta dve
predavalnici, s skupno kapaciteto 120 slušateljev in pisarniški prostori v skupni izmeri 40 m 2,, kjer se nahajata knjižnica in referat. FZAB je prostore dodatno
opremila s pohištvom za knjižnico in z mizami za predavalnici. V študijskem letu 2014/2015 se je na magistrski študijski program vpisala že šesta generacija
študentov.
Knjižnica FZAB in računalniška infrastruktura na sedežu FZAB in v Študijskem središču Ljubljana omogočajo kakovostno informacijsko in komunikacijsko podporo
študiju na vseh bolonjskih stopnjah. Objekt na sedežu fakultete omogoča tudi različne obštudijske in interesne dejavnosti učiteljev in študentov in je v neposredni
bližini osrednjih učnih baz, Splošne bolnišnice Jesenice, Zdravstvenega doma Jesenice in Doma starejših občanov dr. Franceta Bergelja Jesenice. Skupna
kvadratura prostorov na sedežu FZAB je 1.234 m2, v treh etažah.
V okviru knjižnične dejavnosti se izvaja medknjižnična izposoja, izvaja se del nalog v okviru založniške dejavnosti, vnos bibliografskih enot v vzajemni katalog
COBISS ter se podpira pedagoško in raziskovalno delo FZAB. Knjižnica je od leta 2007 polnopravna članica COBISS-a, zato izposoja gradiva od začetka
delovanja knjižnice poteka preko tega sistema. Prostori knjižnice se nahajajo na lokaciji FZAB. Uporabniki knjižnice so študenti FZAB, VSU in VSS FZAB ter člani
raziskovalne skupine FZAB. Uporabnikom je v čitalnici na voljo 14 čitalniških mest, od teh je 5 mest računalniških. Ker je knjižnica povezana z računalniško
učilnico, je v času uradnih ur knjižnice mogoča uporaba dodatnih 15 računalniških mest. Vsi računalniki imajo dostop do interneta in s tem tudi dostop do
zakupljenih baz podatkov (baze vključene v EBSCOhost izmed katerih je najbolj uporabljena baza CINAHL, ProQuest Dissertations & Theses Global, Wiley in
SpringerLink). Zaloga knjižnice v največji meri sestoji iz publikacij, ki so na seznamih obvezne in priporočene literature učnih načrtov, veliko je darov in publikacij,
ki so bile izdane v založbi FZAB. Od leta 2010 dalje hranimo tudi diplomska in magistrska dela študentov FZAB. Naročeni smo na slovenske revije (npr. Obzornik
Zdravstvene nege, Kakovostna starost), hranimo pa tudi nekaj letnikov mednarodnih revij (International Journal of Nursing Studies, Nurse Education Today,
Health Care Management Review, Nursing Research, Health Promotion International, Worldviews on Evidence-based Nursing, Journal of Nursing Care Quality).
Hranimo tudi manjše število elektronskih publikacij. Knjižnica ima urejeno čitalniško zbirko, gradivo namenjeno izposoji je v prostem pristopu.
V knjižnici Študijskega središča je uporabnikom na voljo 8 čitalniških mest, od teh so 4 mesta računalniška. Vsi računalniki imajo dostop do interneta, do baz
podatkov pa študenti lahko oddaljeno dostopajo z osebnimi gesli in uporabniškimi imeni, katerih dodeljevanje ureja Poslovnik knjižnice FZAB. Uporabnikom
omogočamo brezplačno interno medknjižnično izposojo gradiva iz matične knjižnice na dislocirani enoti.

FINANČNA SREDSTVA
Visokošolski zavod je v letu 2017 razpolagal s sredstvi koncesije za dodiplomski program za redni študij in prihodki šolnine izrednih študentov ter sredstva,
pridobljena na raziskovalnih in razvojnih razpisih v RS in tujini. Podatki o finančnem stanju za letu 2017 so podani v poglavju 8, Računovodske informacije.
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ORGANIZIRANOST
FZAB nastopa v pravnem prometu kot Zavod. Okrožno sodišče v Kranju je izdalo sklep opr. št. Srg 2016/55282 z dne 28. 12. 2016 o vpisu spremembe pri
subjektu vpisa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v sodni register.
Organiziranost fakultete je natančneje opisana v Statutu Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/2016, 29. 12. 2016). V nadaljevanju
podajamo le nekaj osnovnih informacij. Organi FZAB so:
- Dekan
− Senat
− Akademski zbor
− Upravni odbor
− Študentski svet.

Na naslednji strani predstavljamo Organigram FZAB.
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Dekan/ja visokošolskega zavoda je poslovodni organ in strokovni vodja fakultete. Dekan/ja vodi, zastopa in predstavlja visokošolski zavod. Dekana/jo izvoli Senat
na predlog Akademskega zbora izmed visokošolskih učiteljev visokošolskega zavoda, in sicer za dobo 4 let. Senat FZAB je na osnovi rezultatov tajnega
glasovanja članov Akademskega zbora soglasno potrdil sklep, da je za mandatno obdobje od 29. 1. 2015 do 28. 1. 2019, za dekanjo FZAB izvoljena izr. prof. dr.
Brigita Skela Savič.
Na podlagi 16. člena Statuta ima FZAB od 1. 12. 2017 dalje vršilko dolžnosti dekanje, ki je Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred. in je bila imenovana do
imenovanja novega dekanja oziroma za dobo največ šest mesecev. FZAB trenutno nima prodekanov.
Senat je najvišji strokovni organ visokošolskega zavoda, ki ga izvoli Akademski zbor (v nadaljevanju AZ). Senat sestavljajo visokošolski učitelji, ki so v
visokošolskem zavodu v delovnem razmerju tako, da so enakomerno zastopane vse znanstvene discipline in vsa strokovna področja, v okviru katerih fakulteta
izvaja svoje študijske programe. Senat trenutno šteje 7 (sedem) članov, od teh je 5 (pet) članov iz vrst visokošolskih učiteljev, 2 (dva) člana sta predstavnika
študentov.
Člani Senata, stanje januar 2018

Habilitacijski nazivi:

Mirna Macur

izredna profesorica

članica

Datum imenovanja /
izvolitve
15. 11. 2017

Datum prenehanja
imenovanja / izvolitve
08. 07. 2018

dr. Ivica Avberšek Lužnik

docentka

članica

09. 07. 2014

08. 07. 2018

dr. Irena Grmek Košnik

docentka

članica

09. 07. 2014

08. 07. 2018

dr. Saša Kadivec

docentka

članica

09. 07. 2014

08. 07. 2018

mag. Jožica Ramšak Pajk

višja predavateljica

članica

11. 11. 2014

08. 07. 2018

Alja Černe

študentka

članica

23. 06. 2016

08. 07. 2018

Danijela Đurić

študentka

članica

23. 06. 2016

08. 07. 2018

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so v študijskem letu 2017/2018 vključeni v izvajanje
pedagoškega dela kot visokošolski učitelji ali sodelavci in imajo s fakulteto sklenjeno redno ali dopolnilno delovno razmerje. Študenti imajo v študijskem letu
2017/2018 4 mesta v Akademskem zboru.

24

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Člani akademskega zbora

Habilitacijski naziv

dr. Brigita Skela Savič

izredna profesorica

dr. Katja Pesjak

docentka

Sanela Pivač

višja predavateljica

Sedina Kalender Smajlović

predavateljica

Marta Smodiš

predavateljica

dr. Ivica Avberšek Lužnik

docentka

dr. Irena Grmek Košnik

docentka

dr. Maja Sočan

izredna profesorica

dr. Saša Kadivec

docentka

mag. Jožica Ramšak Pajk

višja predavateljica

mag. Miran Rems

višji predavatelj

mag. Branko Bregar

višji predavatelj

Izidor Kern

višji predavatelj

Andrej Fink

višji predavatelj

Marjana Bernot

višja predavateljica

Katja Vrankar

predavateljica

Mirna Macur

izredna profesorica

Mateja Bahun

predavateljica

dr. Marjeta Logar

predavateljica

Ana Oražem

študentka

Funkcija

Datum imenovanja /
izvolitve

Datum prenehanja
imenovanja / izvolitve

podpredsednica

15. 11. 2017

14. 11. 2019

predsednik

15. 11. 2017

14. 11. 2019
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Ajda Cvelbar

študentka

Jaka Sušnik

študent

Aljaž Kern

študent

Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda. Člani so:
Član/ica UO:
Žiga Jereb
Ivo Ščavničar
Nataša Harej
Jana Rozman
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Sanela Pivač
mag. Barbara Habe Sintič
Urban Bole

UO zastopa
s strani
ustanovitelj
ustanovitelj
ustanovitelj
ustanovitelj
FZAB - VŠU
FZAB - VŠU
FZAB - drugi
študent

Datum imenovanja/ izvolitev

Datum prenehanja imenovanja/ izvolitve

20. 11. 2014
18. 06. 2015
20. 11. 2014
20. 11. 2014
11. 11. 2016
11. 11. 2016
11. 11. 2016
08. 04. 2016

19. 11. 2018
19. 11. 2018
19. 11. 2018
19. 11. 2018
10. 11. 2018
10. 11. 2018
10. 11. 2018
07. 04. 2018

Študentski svet izvolijo študenti visokošolskega zavoda in ima pet članov: Aljaž Kern (predsednik), Danijela Đurić (članica), Klavdija Bahun (članica), Ajda Cvelbar
(članica) in Ana Oražem (članica). Študentski svet razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnava Statut visokošolskega
zavoda in daje o njem mnenje pristojnim organom. Študentski svet lahko daje tudi mnenje o kandidatu za dekana in prodekana visokošolskega zavoda ter
sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.
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OKOLJE
Fakulteta deluje v Občini Jesenice, ki je njena ustanoviteljica. To je prvi visokošolski zavod v občini in je nastal zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih
medicinskih sester v ožji in širši regiji. Podlaga za ustanovitev zavoda je bila državna študija IVZ, »Analiza preskrbljenosti z medicinskimi sestrami ter
ovrednotenje stopenjskih ukrepov in projekcij do leta 2033« (Albreht, 2004). Vzpostavitev fakultete je bila mogoča zaradi primerne velikosti in razvojne
naravnanosti zdravstvenih zavodov v gorenjski in ljubljanski regiji. Delovanje fakultete so podprli zdravstveni zavodi celotne gorenjske regije, ki so tudi učne baze
fakultete ter zdravstveni zavodi v širši ljubljanski regiji. Okolje nima izkušenj z visokošolsko dejavnostjo, zato integracija FZAB poteka postopoma. FZAB se
povezuje z Ljudsko univerzo Jesenice, Študentsko organizacijo Jesenice, Mladinskim centrom Jesenice, Svetovalnim središčem Gorenjske idr.
Posredne in neposredne koristi vzpostavitve FZAB in njenih študijskih programov v okolju so:
zmanjševanje deficita visokostrokovnega kadra na področju zdravstva in zdravstvene nege na lokalni in regionalni ravni;
pozitivni vpliv zadostnega števila kadra za uresničevaje programov izboljšanja zdravja zdrave in bolne populacije;
zmanjševanje stopnje brezposelnosti v lokalnem in regionalnem okolju tako z vidika fakultetanja zaposljivih kadrov, kot z vidika možnosti zaposlovanja
visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih na FZAB;
prva fakulteta z akreditiranim bolonjskim programom na področju zdravstvene nege v RS, kar zagotavlja šoli možnost povezovanja tudi izven RS in
umestitev v EU prostor. Program je mednarodno primerljiv in je prvi program za študij zdravstvene nege na visokostrokovni ravni v RS, ki je popolnoma
usklajen z bolonjskim procesom. V postopku akreditacije je bila izvedena obsežna primerjava med programi znotraj RS in primerljivimi programi v EU.
Prednosti programa so v inovativnosti, ki poleg izbirnosti ponuja široko obravnavo aktualne zdravstvene problematike populacije in zdravstva kot sistema:
staranje, rak, paliativna oskrba, procesna obravnava, kakovost, komunikacija, informatizacija, bolnišnične okužbe, na dokazih podprto delovanje idr.;
možnost povezovanja FZAB v lokalnem in regijskem področju;
ekonomski učinek za mesto Jesenice, saj v kraj prihaja najmanj 300 dodiplomskih študentov;
dvig stopnje izobrazbe lokalnega in regijskega prebivalstva;
povezovanje fakultete z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, izvajanje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije, integracija
fakultete v zdravstveno - vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja različnih skupin prebivalstva v regiji in razvoj sistema zdravstvenega varstva;
meddržavno sodelovanje s sosednjimi državami in državami EU;
vzpostavitev kontinuiranega podiplomskega strokovnega izobraževanja za zaposlene v zdravstvenih zavodih regije in širše;
vzpostavitev akademskega okolja, ki se povezuje z razvitim svetom in širi dejavnost programov in raziskovanja.
Prehajanje kadrov poteka tudi pri izvedbi pedagoškega procesa, in sicer teoretičnega dela posameznih specialnih zdravstvenih neg in temeljnih zdravstvenih ter
medicinskih predmetov, in pri izvedbi kliničnega usposabljanja, kjer FZAB tesneje sodeluje z negospodarstvom, in sicer z naslednjimi inštitucijami:
1. Splošna bolnišnica Jesenice
2. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
3. Univerzitetni klinični center Ljubljana
4. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
5. Psihiatrična bolnišnica Begunje
6. Onkološki inštitut Ljubljana
7. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana
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8. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
9. Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj
10. Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Jesenice z zdravstveno postajo Kranjska Gora
11. Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Bled
12. Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Škofja Loka
13. Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica
14. Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Tržič
15. Zdravstveni dom Ljubljana, SNMP
16. Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
17. Dom Viharnik Kranjska Gora,
18. Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik
19. Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
20. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča.

PODATKI O PREMOŽENJU
FZAB nima lastnega premoženja v obliki stavb, ampak ima z ustanoviteljico, Občino Jesenice, sklenjeno pogodbo o upravljanju FZAB. Stavba, zemljišče in
oprema je last ustanoviteljice, del specialne opreme je last FZAB. Last FZAB so tudi vse dopolnitve specialne opreme, knjig in revij v knjižnici in vsa oprema, ki se
jo na letni ravni dopolnjuje in nadomešča.

SPREMLJANJE KAKOVOSTI
Poleg samoevalvacijskih kazalnikov kakovosti sta bila v letu 2017 temeljna kazalnika kakovosti ohranitev certificiranega sistema vodenja kakovosti - standardov
ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (2. izdaja) s prehodom na standard ISO 9001:2015 in Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja, (3. izdaja) ter ohranitev mednarodne akreditacije študijskih programov Zdravstvena nega – VS in Zdravstvena nega (mag./2l.) s strani nemške
agencije »AHPGS«, ki je vključena v Evropsko mrežo akreditacijskih organov v visokem šolstvu.
FZAB ohranja načelno usmeritev in ustrezne postopke za zagotavljanje kakovosti in standardov svojih programov in diplom. Pri svojem delovanju se jasno
zavzema za razvoj kulture, ki priznava pomen stalnega zagotavljanja kakovosti, odgovornosti in etičnosti delovanja, zato razvija in uveljavlja strategijo za stalno
krepitev kakovosti. Strategija, politika in postopki so formalno sprejeti na Senatu in Upravnem odboru in javno objavljeni na spletni strani FZAB. Vključujejo tudi
opredelitev vloge študentov in drugih sodelujočih.
FZAB ima izdelano politiko celovitega spremljanja kakovosti (CSK), ki izhaja iz vizije fakultete. CSK se izvaja skozi vodenje in izpopolnjevanje kazalnikov
kakovosti, ki jih fakulteta spremlja in so izbrani glede na politiko CSK. Kazalniki se spremljajo in vodijo v skladu z letnimi načrti razvoja kakovosti in notranjimi in
zunanjimi zahtevami. Zagotavljanje kakovosti na FZAB prispeva k boljšemu samospoznavanju in samorazumevanju ter služi kot pomoč pri samoregulaciji,
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nenehnemu izboljševanju in kreiranju nadaljnjega razvoja. Učinkovitost notranjega zagotavljanja kakovosti je odvisna predvsem od zavzemanja za politiko
kakovosti na najvišji vodstveni ravni in od norm in vrednot VSU in VSS, oz. razvite kulture kakovosti med vsemi sodelujočimi v procesu izvajanja ključnih področij
delovanja.
Študenti so s politiko kakovosti in postopki evalvacije seznanjeni preko Senata, Študentskega sveta in Akademskega zbora. So člani Komisije za kakovost in
evalvacije in drugih komisij Senata, Akademskega zbora in Upravnega odbora, kar jim preko njihovih predstavnikov omogoča aktivno vključitev v politiko
spremljanja kakovosti.
V Poslovniku kakovosti je opredeljeno, da ima FZAB opredeljene tako strateške cilje (strateški – razvojni načrt) kot vsakoletne merljive cilje (letni delovni načrt) in
postavljeno metodologijo, s katero spremlja doseganje ciljev izobraževalnega, razvojnega, raziskovalnega dela idr. Cilje se spremlja merljivo in na način, da so
razvidni trendi, kar omogoča preventivno delovanje, ciljano korektivno delovanje in zaznavanje odmikov. Doseženi rezultati se primerjajo s postavljenimi cilji.
Vsakoletne samoevalvacije zagotavljajo FZAB okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti, služijo kot pomoč pri oceni dosežkov lastnega poslanstva in
strateških ciljev ter omogočajo pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo. Namen vsakega evalvacijskega poročila je, da FZAB preveri doseganje začrtane
vizije, ciljev in strategije za doseganje ciljev. Podatki se zbirajo z anketiranjem in spremljanjem v naprej določenih kazalnikov na področjih delovanja fakultete.
Politika in postopki zagotavljanja kakovosti izhajajo še iz naslednjih usmeritev FZAB:
- Odnos med poučevanjem in raziskovanjem je vzajemen. Le raziskovalno in razvojno delo lahko daje utemeljene predloge izboljšav za izvedbo študijskih
programov in programov podiplomskega izobraževanja. Raziskovanje je tudi temelj razvoja VSU iz vidika karierne in osebnostne rasti, zato FZAB
spodbuja in daje možnosti za dvig izobrazbe zaposlenih v pedagoškem procesu na akademski nivo. Raziskovanje in razvoj je tudi osnova za sodelovanje
s kliničnimi okolji.
- FZAB svojo strategijo glede kakovosti in standardov na tem področju izkazuje s postavljeno vizijo in z neposrednimi aktivnostmi, katere rezultat je bila v
maju 2012 pridobitev certifikata za sistem vodenja Visokošolsko izobraževanje na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno
izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost s področja zdravstvene nege in zdravstva na področju zahtev standardov ISO 9001:2008 in
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008. V 2016/2017 je prešla na zahteve standarda ISO 9001: 2015 in 3. izdajo certifikata Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja.
- Sistem kakovosti nam poleg izpolnjevanja zahtev obeh standardov omogoča tudi transparentnost v vseh dimenzijah delovanja, spremljanje lastnega dela
in pravočasnega zaznavanja priložnosti za izboljšave, kar je poleg nenehnega posodabljanja storitev in obnovitev standardov čez tri leta, tudi vizija načrta
delovanja.
- FZAB nenehno stremi k izboljševanju študijskih programov in drugih dejavnosti, ki jih ponuja okolju. FZAB krepi znanje in pristope VSU in VSS za
doseganje učinkovitosti delovanja in študentom ponuja pomoč pri doseganju ciljev (tutorski sistem). Sprejete usmeritve in postopki so okvir, v katerem
lahko FZAB razvija in spremlja učinkovitost svojega sistema zagotavljanja kakovosti. Poleg tega pomagajo pridobiti zaupanje javnosti v institucionalno
avtonomijo. Usmeritve vsebujejo stališča glede namer in glavnih načinov za njihovo uresničevanje. Smernice o postopkih lahko podajo bolj natančne
informacije o načinih, po katerih se usmeritve uresničujejo in nudijo koristne napotke za vse, ki morajo poznati praktične vidike izvajanja teh postopkov.
Temeljna usmeritev FZAB je izpolnitev 1. dela Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu ter okrepitev notranjega sistema zagotavljanja
kakovosti in javno in transparentno objavljanje informacije o svoji kakovosti ter izpolnjevanje ukrepov ReNPVŠ 2011-2020 ter ohranitev mednarodne akreditacije.
Evalvacija pedagoškega dela na FZAB in podpornih procesov se izvaja vsako leto od delovanja fakultete in je objavljena na: http://www.fzab.si/si/mainmenu/ofakulteti/nacrti-in-porocila/.
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CENTER
V letu 2017 je Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (Center) nadaljeval zastavljeno strategijo iz leta 2007 in 2008, da
organizira kakovostna in aktualna izobraževanja in izpopolnjevanja za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi, ki imajo interes in motivacijo po vseživljenjskem
učenju. Center pripravlja izobraževalne programe in druge vsebine, ki so odraz različnih potreb v zdravstvenem sistemu, kot so potrebe po novih znanjih v
kliničnih okoljih, spodbuja aktivnosti na spremenjene potrebe zdrave in bolne populacije, opozarja na pomen znanj za potrebe razvojnih dejavnostih v zdravstvu in
zdravstvenem menedžmentu, organizira posvete o izobraževanju kadrov v zdravstveni negi in izobraževanja za podporo procesom pedagoškega dela. Center je
usmerjen v inovativne pristope priprave programov in izvedbe dogodkov. V okviru Centra, ki izvaja izobraževanja s področja integriranega delovanja za vse
poklicne skupine v zdravstvu, so zelo cenjena tudi izobraževanja in izpopolnjevanja za medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki so formalno izobraževanje že
zaključili, a pri svojem delu potrebujejo nova, dodatna strokovna znanja in veščine. V okviru Centra se jih spodbuja k razvoju na dokazih podprte prakse
zdravstvene nege ter k uvajanju potrebnih sprememb v kliničnem okolju.
V okviru Centra potekajo konference, posveti, simpoziji, seminarji in učne delavnice. Uspešno smo izvedli pomembne izobraževalne dogodke, kot je 10.
mednarodna znanstvena konferenca, 11. šola za klinične mentorje, 10. posvet Moja kariera – Quo Vadis, 9. šola tutorstva in 9. šola visokošolske didaktike.
Izvedli smo tudi Šolo za klinične mentorje začetnike. V sklopu projekta Tobacco Control smo izvedli delavnice za osveščanje proti kajenju - Usposabljanje
diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka. V okviru projekta (ARRS projekt Bi-US/17-18-034): 'Stopnja znanja o
Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v Sloveniji: Razvoj strategije za medpoklicno izobraževanje' smo izvedli
strokovno delavnico The Healthy Brain Boot Camp. Izvedli smo tudi izkustveno delavnico Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje
bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi za naročnika. Ponovno smo organizirali študentsko konferenco: 9. študentska konferenca: Zdravstveni poklici na
poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog.
Dogodki Centra so postali stalnica naših letnih izobraževanj.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
FZAB veliko vlaga v razvijanje lastne založniške dejavnosti. Poleg redne, vsakoletne izdaje zbornikov prispevkov ob dogodkih, ki jih izvaja FZAB (Moja kariera –
Quo vadis, Šola za klinične mentorje, Mednarodna znanstvena konferenca) je fakulteta izdala tudi monografije z recenzijo: Teoretične in praktične osnove
zdravstvene nege – izbrana poglavja (2010), Javno zdravje – visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega (2013), Izbrane intervencije
zdravstvene nege – teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege (2013), Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom (2016). Izdani
so bili tudi delovni zvezki/vodniki, ki jih študenti uporabljajo na klinični praksi ali pri kabinetnih vajah (na področjih: biokemija in biofizika, fiziologija, farmakologija,
mikrobiologija s parazitologijo). V letu 2017 je izšla Zbirna mapa kliničnega usposabljanja: zdravstvena nega: visokošolski študijski program prve stopnje, ki je
vodnik za študente in klinične mentorje v kliničnem okolju.
V letu 2017 so bili na FZAB izdani 3 zborniki, ki so izšli ob različnih dogodkih.
V letu 2018 v okviru Centra za vseživljenjsko učenje načrtujemo izdajo zbornika predavanj 11. mednarodne znanstvene konference in zbornik 12. šole za klinične
mentorje.
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Izdane publikacije FZAB v letu 2017:
ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved (9 ; 2017 ; Bled) Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik
predavanj z recenzijo / 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017 ; [urednica Sedina Kalender Smajlović]. - Jesenice : Fakulteta
za
zdravstvo
Angele
Boškin,
2017
(Ljubljana
:
Salve).
231
str.
:
ilustr.
;
25
cm
[COBISS.SI-ID
91740161].
KONTINUIRAN razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo = Continuons development of nursing in society and
its contribution to health promotion = proceedings of lectures with peer review / 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenija, 10th
International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia ; [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta
za zdravstvo Angele Boškin = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2017 (Ljubljana : Salve). - 530 str. : ilustr. ; 24 cm [COBISS.SI-ID 92041217].
ŠOLA za klinične mentorje (11 ; 2017 ; Jesenice) Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju : zbornik predavanj / 11. šola za klinične mentorje ; [urednice
Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović, Saša Mlakar]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 (Jesenice : A. Abram) [COBISS.SI-ID
93110529].
ZBIRNA mapa kliničnega usposabljanja : zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. [Priročnik] / [urednice Marta Smodiš... et al.]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 ([Ljubljana] : Zera). - 159 str. : ilustr. ; 30 cm [COBISS.SI-ID 93056257].

3 USMERITVE IN CILJI ZAVODA
3.1

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje visokošolskega zavoda:
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,
- Merila in standardi NAKVIS,
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
strokovnega dela,
- Odločba Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu o akreditaciji fakultete,
- Odlok o ustanovitvi FZAB,
- Pravilniki, pravila in navodila FZAB, ki jih sprejme Senat in Upravni odbor FZAB,
- Resolucija nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20),
- Sklep Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo o dodeljeni koncesiji za redni triletni visokostrokovni študij po programu Zdravstvena nega s
pričetkom v študijskem letu 2007/2008,
- Sklepi Sveta RS za visoko šolstvo o akreditaciji programa I. in II. stopnje Zdravstvena nega,
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Sklep Sveta RS za visoko šolstvo o akreditaciji Študijskega središča Ljubljana,
Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru ,
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov,
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o javnih financah,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o računovodstvu,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Zakon o visokem šolstvu,
in drugi splošni akti, ki določajo pogoje dela.

INTERNI PREDPISI
-

Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin*
Načrt integritete Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Poslovnik knjižnice Fakultete za zdravstvo Angele Boškin *
Poslovnik vodenja kakovosti
Kazalniki kakovosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Hišni red Fakultete za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o založniški dejavnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Odredba o prepovedi kajenja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov*
Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.*
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.*
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Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin.*
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin.*
Pravilnik o postopku pridobitve naziva doktor znanosti na doktorskem študijskem programu Zdravstvene vede na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o raziskovalnem delu na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o službenih potovanjih na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Pravilnik o računovodstvu Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o tutorskem sistemu na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in upravnega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravila o razporejanju sredstev iz temeljnega stebra financiranja (TSF) za študijski program prve stopnje zdravstvena nega (VS) *
Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na prvi in drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin *
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu tretje stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Navodilo o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov prve in druge stopnje s konzultacijami na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Navodila za informiranje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Navodilo o delovnem času na Fakulteti za zdravstvo J Angele Boškin
Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin pri opravljanju kliničnega usposabljanja in izbirnega kliničnega
usposabljanja v učnih bazah*
Navodilo o pisarniškem poslovanju na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Navodilo za izdelavo pisnih izdelkov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin – študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega*
Navodilo za izdelavo dispozicije magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin*
Navodilo za izdelavo diplomskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Pravilnik o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin*
Navodilo za izdelavo magistrskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Navodilo za izdelavo dispozicije diplomskega dela na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive visokošolskih uciteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev FZAB
Navodilo za varno delo v kabinetu za kabinetne vaje pri predmetih Zdravstvena nega 1 in Zdravstvena nega otroka in mladostnika
Navodilo za varno delo v kabinetu za kabinetne vaje pri predmetu Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah
Navodilo za varno delo v kabinetu za kabinetne vaje pri predmetih Biofizika in biokemija ter Mikrobiologija
Pravilnik za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
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Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin *
Navodilo za uporabo spletne aplikacije Time & Space
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev*
Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Etični kodeks Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Register tveganj na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Interni predpisi * so dosegljivi na spletni strani FZAB. Ostali interni akti fakultete so dosegljivi v tajništvu dekanata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

3.2

Strateški/dolgoročni cilji FZAB, ciljne vrednosti in ukrepi za dosego

Dolgoročni / strateški cilji

Vzpostavitev in ohranitev
sistema celovitega
obvladovanja kakovosti na
področju študijskih,
izobraževalnih in razvojnih
programih ter drugih
dejavnostih FZAB v
slovenskem in mednarodnem
merilu.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
številka)
Dejavnosti FZAB se
izvajajo v skladu z
Direktivo
EU
za
regulirane poklice in po
standardih kakovosti v
RS in mednarodno
(2008/1).

Ciljna vrednost kazalnika (leto in številka)

Podcilji / Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja

1. Obnoviti pridobljena standarda kakovosti ISO 9001:2008
in model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (2.
izdaja) in izvesti prehod na nove zahteve standarda ISO
9001:2015 in modela Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja (3. izdaja) .
2. Nenehno usklajeno delovanje z direktivo EU za regulirane
poklice in mednarodnimi smernicami na področju
izobraževanja v zdravstvu in širše (stalna aktivnost).
3. Ohranitev mednarodnih standardov, akreditacij in
certifikatov na področju izobraževanja v zdravstvu (ohraniti
mednarodno akreditacijo AHPGS).
4. Informatizacija procesov evalvacije ključnih deležnikov.
6. Verificirati odličnost delovanja.

-

OCENA STANJA:
Dne 17. 05. 2012 je FZAB pridobila standard ISO 9001:2008
in standard Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja
(KzP MODEL: 2008), s tem je vzpostavljen sistem, ki poleg
izpolnjevanja
zahtev
obeh
standardov
omogoča
transparentnost v vseh dimenzijah delovanja, spremljanje
lastnega dela in pravočasnega zaznavanja priložnosti za
izboljšave. FZAB je obnovila standard, v skladu s tem pa si je
zastavila naslednje cilje na področju sistema zagotavljanja

-
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Izvedba notranje in zunanje redne in prehodne
presoje. Prehod na nove zahteve standarda ISO
9001:2015 in 3. izdaje Kakovost za prihodnost
vzgoje in izobraževanja (kontekst organizacije,
register tveganj. REALIZIRANO.
Notranja presoja je vključevala vse temeljne in
podporne procese. REALIZIRANO.
Izvedba vodstvenega pregleda. REALIZIRANO.
V letni vodstveni pregled integrirati rezultate
različnih presoj ter oceno sprememb, ki bi lahko
vplivale
na
sistem
vodenja
kakovosti.
REALIZIRANO.
Razvoj zaposlenih na področju kakovosti in
spremljanja lastnega dela (stalna aktivnost).
Aktivno delovanje Centra za kakovost in evalvacije.
Kontinuirano
delovanje
skupine
SIK
in
pooblaščenca vodstva za kakovost od 2010 naprej.
REALIZIRANO.
Posodobitev kazalnikov dela, izdelava in
obravnava evalvacijskega poročila na ustreznih
komisijah in organih na letni ravni. REALIZIRANO.
Vodenje predlogov izboljšav in korektivnih ukrepov
s strani organov in komisij. REALIZIRANO.
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Nenehno spremljanje in
vrednotenje pedagoškega
dela v vseh oblikah
(predavanja, seminarji,
kabinetne vaje, klinična
praksa, izbirno klinično
usposabljanje, poletne šole
idr) in z njim povezanih
dejavnosti na FZAB, izvajanje
preventivnih in korektivnih
ukrepov, sledenje področni
zakonodaji ter usmeritvam na
državni in mednarodni ravni.

Ime: Samoevalvacija in
reakreditacija fakultete
(rok
2020)
in
programov prve stopnje
(rok 2010) in druge
stopnje (rok 2015) pri
NAKVIS-u.
Akreditacija
novih
študijskih programov.

kakovosti:
Vsebinsko prenoviti kazalnike in merske instrumente z
vključitvijo mednarodnih kazalnikov za akreditacijo in
evalvacijo programov in zavoda.
Uvesti informatizacijo procesov evalvacije pedagoškega
in upravnega dela, uvesti spletno anketiranje deležnikov.
Organizirati domače in mednarodne delavnice za razvoj
kulture
odgovornosti
posameznika
(VSU/VSS,
študentov,
kliničnih
mentorjev,
managementa,
profesionalno združenje, združenja pacientov,…) in
organizacije za kakovostno izvedbo pedagoškega in
nepedagoškega dela na področju izobraževanja v
zdravstveni negi.
Izgraditi sistem profesionalnega razvoja in spremljanja
kadrov z napredno informacijsko podporo na področju
procesov
habilitacije,
napredovanja,
določanja
neposredne in posredne pedagoške obveznosti,
slovenske in mednarodne razvojne in raziskovalne
vključenosti (izmenjave, projekti, programi), raziskovalne
uspešnosti, rezultatov evalvacije, usposobljenosti za
razvojno delo in delo v managementu idr.
Izdelava
nacionalnih
standardov
na
področju
izobraževanja v zdravstveni negi.
Nenehno usklajeno delovanje na nacionalnem nivoju za
implementacijo Direktive EU za regulirane poklice verzija
2013 in mednarodnimi smernicami na področju
izobraževanja v zdravstvu in širše (stalna aktivnost).
Verificirati odličnost delovanja FZAB.
1. Izdelana letna samoevalvacija pedagoškega dela in
vseh področij delovanja FZAB, ki so povezana s to
dejavnostjo za vsako študijsko leto, za vse izvedene
programe (od študijskega leta 2007/2008 naprej, stalna
naloga).
2. Izvedena zunanja evalvacija FZAB ponovna akreditacija
študijskega programa Zdravstvena nega – VS in
reakreditacija zavoda (v 2012/2013). REALIZIRANO.
3. Preoblikovanje VŠZNJ v fakulteto (v 2013/2014).
REALIZIRANO.
4. Ponovna akreditacija študijskega programa Zdravstvena
nega (mag./2l.), oddaja vloge na NAKVIS v 2015.
REALIZIRANO.
5. Akreditacija študijskega programa Fizioterapija – VS.
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Organizirati domače in mednarodne delavnice za
razvoj
kulture
odgovornosti
posameznika
(VSU/VSS,
študentov,
kliničnih
mentorjev,
managementa, profesionalno združenje, združenja
pacientov,…) in organizacije za kakovostno
izvedbo pedagoškega in nepedagoškega dela na
področju izobraževanja v zdravstveni negi na vseh
treh bolonjskih stopnjah.
Prenova oz. dopolnitve informacijskega sistema.
REALIZIRANO.
Ohranitev mednarodne akreditacije za področje
študijskih programov s področja Zdravstvene
nege (VS, mag. 2.l). POSEBNI UKREPI NISO
BILI POTREBNI.
Aktivno delo v mednarodnih združenjih preko
članstva FINE (od 2009 naprej).
Implementacija ankete o merjenju organizacijske
klime. REALIZIRANO.

Izdelani in posodobljeni merski inštrumenti za
samoevalvacijo. REALIZIRANO.
Sprejeti in posodobljeni postopki in protokoli
izvedbe
samoevalvacije.
REALIZIRANO.
Sprejemanje in izvajanje korektivnih ukrepov na
vseh
področjih
samoevalvacije
za
vsako
posamezno študijsko leto. REALIZIRANO.
Izdelava načrta ukrepov izboljšav na vseh treh
katedrah FZAB za vsako posamezno študijsko leto.
Izdelava načrtov in ukrepov izboljšav v upravni
dejavnosti FZAB. REALIZIRANO.
Sistemske priprave na izvedbo vseh študijskih
programov. REALIZIRANO.
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6.

Graditev partnerskih odnosov
z učnimi bazami v celotni RS
za kakovostno izvajanje
kliničnega usposabljanja.

Ime: Sodelovanje z
učnimi
bazami
kot
pogoj za kakovostno
izvajanje
pedagoške,
razvojne
in
raziskovalne dejavnosti
(2008/2).

1.
2.

3.

4.

5.

6.

REALIZIRANO.
Akreditacija študijskega programa
Zdravstvene vede. REALIZIRANO.

tretje

stopnje

Izobraževalni programi za klinične mentorje (od
2007/2008 naprej, stalna naloga).
Sistemsko organiziranje in koordiniranje kliničnega
usposabljanja preko mreže koordinatorjev FZAB (od
2007/2008 naprej, stalna naloga).
Zagotavljanje varnosti pacientov iz vidika obremenitve
kliničnega okolja s študenti (od 2007/2008 naprej, stalna
naloga).
Povezovanje
z
učnimi
bazami
na
področju
raziskovalnega dela študentov in VSU/VSS za
izboljševanje kliničnega dela (od 2007/2008 naprej,
stalna naloga).
Ohranjanje učnih baz, ki omogočajo realizacijo
kliničnega usposabljanja na programu prve stopnje v
Gorenjski in Ljubljanski regiji v obsegu vpisa najmanj 70
rednih in 60 izrednih študentov (od 2007/2008 naprej).
Vzpostavitev mednarodno primerljivih kazalnikov
kakovosti na področju izobraževanja v kliničnih okoljih v
zdravstveni negi v RS.

-

-

-

-

-

-

Razvoj novih študijskih
programov in študijskih
središč v skladu s potrebami v
družbi, širšim regijskim
okoljem in razvojnimi
zmožnostmi fakultete.

Ime:
Novi
študijski
programi (2008/3) in
razširitev
študijskega
področja na 34 po
ISCED

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Preoblikovanje VS programa Zdravstvena nega v UNIV
program v skladu z mednarodnimi smernicami.
Razpis rednega študija druge stopnje Zdravstvena nega.
Izgradnja bolonjske vertikale na program Zdravstvena
nega, akreditiran program druge stopnje v 2009,
formalni
pogoji
za
akreditacijo
mednarodnega
doktorskega študija zdravstvene nege ali zdravstvenih
ved doseženi ob preoblikovanju v fakulteto (2014).
Razvoj doktorskega študija Zdravstvene vede
Akreditacija novega študijskega programa na drugi
stopnji za področje krepitve zdravja, »Promocija
zdravja«.
Izdelava novega študijskega programa druge stopnje
Zdravstveni management in kakovost v zdravstvu in
razširitev študijskega področja na 34 po ISCED (od 2014
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-

-

Proučevanje potreb po novih znanjih v kliničnem
okolju za izboljševanje kliničnega usposabljanja
(pregledi literature, ocena znanja kliničnih
mentorjev, potrebe populacije). Izvedena šola
mentorstva za začetnike. REALIZIRANO.
Na letni ravni določiti število mest za
usposabljanje v kliničnih okoljih. REALIZIRANO.
Na letni ravni določiti koordinatorje kliničnega
usposabljanja
FZAB
in
učnih
baz.
REALIZIRANO.
Za vsako klinično okolje so opredeljeni cilji
usposabljanja in kompetence, glede na prenovo
študijskega programa. REALIZIRANO.
Za vsako klinično okolje izvesti sprotno in končno
vrednotenje usposabljanja s strani študentov in
kliničnih mentorjev. REALIZIRANO.
Uporaba prenovljenih anketnih vprašalnikov za
oceno kakovosti kliničnega usposabljanja.
REALIZIRANO.
Pridobivanje kliničnih mentorjev, ki po kriterijih
NMC izvajajo kakovostno klinično mentorstvo s
strani študentov FZAB (»Naj mentor«).
REALIZIRANO.
Vzpostavitev pogojev za preoblikovanje VS
programa Zdravstvena nega v UNIV program iz
vidika nosilcev predmetov do 2017/2018 v
sodelovanju z drugimi fakultetami (stalna
aktivnost od preoblikovanja v fakulteto).
Študenti FZAB nimajo možnosti nadaljevati
rednega študija na drugi stopnji, program je
akreditiran in se izvaja od 2009/2010 naprej.
Poziv MIZŠ za razširitev koncesije se izvaja kot
stalna aktivnost od 2009 naprej.
Razvoj lastnega kadra za poučevanje na drugi in
tretji stopnji (stalna aktivnost).
Povezovanje s kliničnim okoljem, MZ, NIJZ in
zdravstveno politiko za razvoj novih študijskih
programov in programov za izpopolnjevanja na
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naprej) .
Iskanje novih razvojnih priložnosti na področju novih
študijskih programov na prvi stopnji v RS (program
babištva za dopolnitev licence dipl. m. s. po EU Direktivi,
program optiometrist, fizioterapija, organiziranja in
administriranja v zdravstvu idr) glede na usklajene
potrebe v državi in mednarodno primerljivost.
8. Iskanje novih razvojnih priložnosti v programih za
izpopolnjevanje in v specializacijah na področju
zdravstva in zdravstvene nege in tudi v povezavi s
socialno oskrbo (stalna aktivnost od 2010 naprej).
9. FZAB ima kadrovske zmožnosti in pogoje v kliničnih
okoljih, da oblikuje dislocirano enoto v ljubljanski regiji za
program prve stopnje Zdravstvena nega, akreditacija le
tega je odvisna od državnih potreb po tem kadru (od
2009 naprej).
10. Akreditacija dislocirane enote za programe druge
stopnje je bila realizirana 2009, kjer se izvaja magistrski
študij Zdravstvena nega in se bodo izvajali načrtovani
programi druge stopnje in doktorski študij Zdravstvene
vede
1. Stalen nadzor in skrb za sistemsko delovanje in
izboljševanje izobraževalne dejavnosti (od 2008 naprej);
2. Letna samoevalvacija in priprave na zunanjo evalvacijo
(od 2008 naprej stalna naloga);
3. Razvoj zaposlenih VSU/VSS na področju dviga stopnje
izobrazbe in napredovanja v habilitacijskih nazivih
(stalna naloga), skrb za njihovo zdravje;
4. Izvedbo študijskih programov in njihove dopolnitve
graditi na raziskovalnem in razvojnem delu med FZAB in
učnimi bazami ter drugimi raziskovalnimi zavodi (stalna
naloga od 2007 naprej);
5. V
izvedbo
študijskih
programov
vključevanje
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev iz tujine, zlasti
gostujočih VSU/VSS v okviru Erasmus izmenjav;
6. Nenehna krepitev tutorskega sistema v izgradnji sistema
študentskega,
učiteljskega,
individualnega
in
predmetnega tutorstva ter tutorstva za tuje študente (od
2008 naprej stalna naloga);
7. Priprava učnih gradiv za vse tiste predmete študijskih
programov, kjer ni ustrezne literature v RS (od 2008
7.

Izgradnja prepoznanega in
kakovostnega študija na FZAB

Ime: Odličnost izvajanja
študijskih programov
(2008/4)
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področju zdravstva in sociale.
Vključevanje v delovne skupine MZ, Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije ter NIJZ in
s tem aktivno delo na proučevanju potreb in
profilov, ki jih mora v prihodnosti ponuditi
slovensko
visokošolsko
izobraževanje
na
področju zdravstva.
Oblikovanje delovnih skupin za pripravo
programov za izpolnjevanje - specializacije od
2015 do 2018.
Oblikovanje delovnih skupin za nove razvojne
priložnosti v študijskih programih na vseh
Bolonjskih stopnjah (stalna aktivnost).

Letna samoevalvacija s predlaganimi ukrepi
izboljšav in interna notranja presoja po ISO
standardu za vsako posamezno študijsko leto in
poslovno leto (stalana aktivnost).
Na predlog zaposlenih in usklajevalni pogovor na
rednem letnem razgovoru se pripravi karierni načrt
zaposlenega, ki se ga vrednoti na letni ravni.
Izdelan
načrt
zdravstvenih
obnovitvenih
sistematskih pregledov zaposlenih.
Skupna prijava na razpise, vključitev v razvojne
projekte, izobraževanja v kliničnem okolju za
klinične mentorje.
Število mednarodnih izmenjav VSU/VSS na letni
ravni (in, out).
Načrt aktivnosti za študijsko leto, izdelani kazalniki
na vseh področjih tutorstva, podpora študentom pri
razvoju tutorstva*.
Kazalniki in ukrepi na področju učnih gradiv**
Klinična okolja sodelujejo pri izvedbi raziskav za
diplomska del in magistrska dela. ***
Vključitev Študentskega sveta v aktivnosti. ****
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naprej stalna aktivnost);
kakovostnih raziskav za diplomska in
magistrska dela ter njihova objava v znanstvenih in
strokovnih revijah ter na konferencah in aplikacija
rezultatov v kliničnem okolju;
Aktivno delovanje Alumni kluba diplomantov FZAB (od
2012 naprej);
Izgradnja modela promocije dejavnosti FZAB za
pridobivanje študentov, ki so motivirani za študij (od
2008 naprej);
Razvoj sistema nagrajevanja za uspešne študente (od
2011 naprej);
Nenehno izboljševanje pogojev za delo visokošolskih
učiteljev in študentov v prostorih FZAB, zlasti na
področju opreme kabinetov in druge infrastrukture
(stalna naloga);
Vzpostavitev sistema vseživljenjskega izobraževanja v
okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (od 2008 naprej)
Povezovanje s širšim družbenim okoljem in integracija
delovanja FZAB za potrebe lokalne in regijske skupnosti
na področju promocije in varovanja zdravja;
Delovanje v skladu s predpisi, zakoni in pogodbenimi
obveznostmi: spremljanje realizacije, priprava novih in
posodabljanje obstoječih pravnih aktov FZAB glede na
zakonske podlage.
Kontinuirana didaktična izobraževanja VSU/VSS.
Cilj je dosežen v februarju 2014.
Reakreditacija fakultete v 2020.

8. Izvedba

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
Preoblikovanje v fakulteto

Ime: preoblikovanje v
fakulteto, »Fakulteta za
zdravstvo Jesenice«
(2008/5)
Novo ime: Fakulteta za
zdravstvo Angele
Boškin

1.

1. Cilj dosežen v decembru 2016.

-

-

-

-

Informativni dnevi, Informativa, predstavitve FZAB
po srednjih šolah, posodabljanje promocijskih
materialov idr.
Izvedba nagrajevanja študentov po Pravilniku o
nagradah, priznanjih in pohvalah FZAB ob koncu
vsakega študijskega leta. *****
Letno posodabljanje informacijske opreme s
sredstvi pridobljenimi na trgu, letno povečevanje
števila dostopov do domačih in mednarodnih baz
podatkov objavljenih člankov, večanje števila revij,
spremljanje kazalnika uporabe baz podatkov s
strani zaposlenih, nakup in uporaba statističnih in
kvalitativnih programov analize podatkov za
raziskovalno delo, letno posodabljanje in
vzdrževanje IT opreme in specialne opreme v
kabinetih.
Spremljanje realizacije in posodabljanje pravnih
aktov, povezanih z izvedbo izobraževalne in drugih
dejavnosti FZAB na začetku vsakega študijskega
leta ter sprotno. Priprava novih pravnih aktov v
skladu s potrebami delovanja izobraževalne
dejavnosti in zakonskimi podlagami RS.

Delovanje na sprotni samoevalvaciji, priprave na
reakreditacijo, doseganje mednarodne primerljivosti
preko mednrodne akreditacije.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice se je preimenovala v
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin in tako počastila
delo Angele Boškin, ki je s svojim strokovnim delom in z
odnosom do dela, znanja in ljudi dala pomemben pečat
poklicu in stroki. Bila je prva šolana medicinska sestra v
Sloveniji. Svojo pionirsko poklicno pot je začela na
Jesenicah.
* Kazalniki in ukrepi na področju tutorstva: Število in kadrovska zastopanost učiteljev tutorjev v posameznem študijskem letu. Število aktivnih študentov tutorjev v posameznem
študijskem letu. Število izvedenih sestankov uvajalnega tutorstva učiteljev tutorjev v posameznem študijskem letu. Odstotek udeležbe študentov na sestankih uvajalnega tutorstva v
Preimenovanje v fakultete
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posameznem študijskem letu. Število izvedenih predmetnih tutorstev na letni ravni. Število in obravnavana problematika izvedenih individualnih tutorstev na letni ravni. Število in
obravnavana problematika izvedenih srečanj študentskega tutorstva v posameznem študijskem letu. Število študentov tutorjev in učiteljev tutorjev, ki sodelujejo v tutorstvu s tujimi
študenti. Obseg izvedenega tutorstva tujim študentom.
** Kazalniki in ukrepi na področju učnih gradiv: Učno gradivo za program prve in druge stopnje Zdravstvena nega se prične pri pravljati po izvedbi vsaj druge generacije na
posameznem predmetu, in sicer na prvi stopnji učno gradivo za 1. letnik v 2010, za 2. letnik v 2011 in za 3. letnik v 2012; n a drugi stopnji za 1. letnik v 2012 in za 2. letnika v 2013.
Priprava študijskega gradiva poteka v dveh stopnjah. Po dveh izvedbah predmeta s strani iste skupine izvajalcev se pripravi skripta, ki jo hrani knjižnica FZAB. Študijsko gradivo –
skripta - se v nadaljevanju razvije v univerzitetni učbenik z recenzijo. Pričakuje se izdaja vsaj treh skript študijskega gradiva na letni ravni za program prve stopnje in dveh skript na
letni ravni za študijski program druge stopnje.
*** Spremljanje postopka diplomiranja in magistriranja na FZAB in uvajanje izboljšav na osnovi letnega samoevalvacijskega poročila. Priprava seznama potencialnih mentorjev,
recenzentov in delovnih naslovov diplomskih del ter potencialnih mentorjev, somentorjev, recenzentov in tematskih področij magistrskih del v posameznem študijskem letu. Število
in področja razpisanih diplomskih in magistrskih nalog. Število in področja diplomantov I. in II. stopnje. Število diplomantov glede na letnik vpisa (spremljanje hitrosti zaključka
študijskega programa). Število objav znanstvenih in strokovnih prispevkov študentov na prvi in drugi stopnji študija. Število vključenih študentov I. in II. stopnje v raziskovalne
projekte FZAB.
**** Ustanovitev in aktivno delovanje Alumni kluba diplomantov FZAB. Spremljanje karierne poti diplomantov FZAB. Omogočanje nadaljnjega izobraževanja in možnosti
znanstveno-raziskovalne kariere na področju zdravstvene nege diplomantom I. in II. stopnje FZAB (status mladega raziskovalca, asistenta, strokovnega sodelavca).
***** Podelitev nagrad za najboljša diplomska in magistrska dela za posamezno študijsko leto (Nagrada Angele Boškin). Podelitev nagrad študentom z najvišje doseženim
povprečjem ocen posameznega letnika (Pohvala FZAB) in z najvišje doseženim povprečjem na celotnem študiju (Priznanje Angele Boškin) na I. in na II. stopnji za posamezno
študijsko leto. Podelitev priznanja za Naj mentorja (začeli v 2013/14). Nagrajevanje prostovoljnega sodelovanja in humanitarnega dela študentov v aktivnostih šole kot so tutorstvo,
informativni dnevi, mednarodni obiski, organizacije konferenc in srečanj, izvedbe raziskovalnih projektov, čistilne akcije, zdravstveno vzgojno delo v osnovnih in srednjih šolah v
regiji, ter druge prostovoljne aktivnosti v lokalnem okolju v obliki priznavanja študijskih obveznosti (izbirno klinično usposabljanje).
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Dejavnosti na področju celovitega obvladovanja kakovosti:
Dolgoročni/strateški
cilj

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja

Ohranitev in
nadgradnja sistema
celovitega
obvladovanja kakovosti
na področju študijske,
izobraževalne,
raziskovalne, razvojne
in upravne dejavnosti v
slovenskem in
mednarodnem merilu.

-

-

Izvajanje priporočil notranjih
presoj.
Izvajanje vodstvenih pregledov.
Izvajanje zunanjih presoj.
Aktivno delo v mednarodnih
združenjih preko članstva FINE
(od 2009 naprej.)
Priprave za prehod na standard
ISO 9001: 2015.

Ime kazalnika

Ime: Certificiranje
dejavnosti FZAB za
sistem vodenja
Visokošolsko
izobraževanje na
prvi in drugi
bolonjski stopnji,
kontinuirano
podiplomsko
profesionalno
izobraževanje ter
znanstvenoraziskovalna
dejavnost s
področja
zdravstvene nege in
zdravstva po
standardih
kakovosti v RS in
izven.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
FZAB je pričela z
delovanjem v študijskem
letu 2007/2008, aktivnosti
za doseganje cilja so se
začele v letu 2008 in
tečejo kontiunirano.

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017

- V maju 2017 prehod na standard ISO 9001:2015 in
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (3.
izdaja. REALIZIRANO.
- Izvedba vodstvenega pregleda. REALIZIRANO.
- Nenehno usklajeno delovanje z direktivo EU za
regulirane poklice in mednarodnimi smernicami na
področju izobraževanja v zdravstvu in širše (stalna
aktivnost): EU direktiva (direktiva 2013/55/EU), EFN
smernice, WHO (2009): Global standards of the initial
education of professional nurses and midwives, ENQA.
- Ohranitev mednarodnih standardov, akreditacij in
certifikatov na področju izobraževanja v zdravstvu.
POSEBNI UKREPI NISO BILI POTREBNI.

Mednarodno sodelovanje:
Dolgoročni/strateški
cilj
Nenehno vključevanje
visokošolskih učiteljev
in ostalega osebja (v
okviru programov
mobilnosti Erasmus+,
in drugih programov
mobilnosti) v izvedbo
študijskega procesa na
I., II. in III. stopnji
študija na FZAB ali na
partnerskih institucijah.
FZAB

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja
-

-

-

Prijava na aktualne razpise.
Na osnovi prijav osebja FZAB na
interni Razpis za zbiranje prijav
za mednarodno izmenjavo
izdelava letnega načrta izmenjav
visokošolskega in ostalega
strokovnega osebja na FZAB;
Izdelava letnega načrta izmenjav
študentov, visokošolskega in
ostalega osebja na FZAB;
Aktivno sodelovanje z
institucijami partnericami (redni

Ime kazalnika
Ime: krepitev
mednarodne
mobilnosti in razvoj
mednarodnih
študijskih
programov in
raziskovalnih
projektov (2008, 6)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2008

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017
1.

2.
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Ohranitev že obstoječih stikov in vzpostavljanje
novih kakovostnih stikov za mednarodno
sodelovanje na področju izmenjave študentov, VSU
in osebja ter raziskovalnega in skupnega
razvojnega dela (študijski programi, projekti) s
prepoznanimi kakovostnimi šolami v EU in izven.
Število visokošolskih učiteljev iz tujine, ki so redni
sodelavci FZAB pri izvedbi študijskih programov I.,
II. in III. stopnje ter obseg njihovega sodelovanja v
neposredni (predavanja, seminarji) in posredni
(mentorstva, konzultacije) pedagoški obvezi v
posameznem študijskem letu.
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-

-

-

-

-

Graditev partnerskih
odnosov v
mednarodnem
visokošolskem
prostoru na področju
izobraževanja v
zdravstveni negi in
zdravstvu.
Zavzemanje za
internacionalizacijo
študija in povezovanje
s partnerskimi
univerzami in šolami, s
katerimi bomo razvijali
nove študijske
programe ali sodelovali
pri skupnih
razvojnih/raziskovalnih
projektih.

-

-

-

-

-

letni obiski, vabila na dogodke
FZAB);
Slediti akcijskim programom in
slediti evropski politiki v
kontekstu internacionalizacije.
Skrb za ustrezno informiranje o
mednarodnih dejavnostih, ki
potekajo na FZAB na angleški
spletni strani FZAB.
Predstavitev aktivnosti v Enovicah.
Informiranje in motiviranje
študentov za vključitev v
mednarodne izmenjave.
Sklepanje novih
medinstitucionalnih sporazumov
in vzpostavljanje izmenjave VŠU
tudi na teh novih institucijah.
Letna evalvacija Erasmus+
izmenjav tujih visokošolskih
učiteljev
Letna evalvacija Erasmus+
izmenjav VŠU in osebja FZAB.
Vzpostavljanje novih kontaktov s
tujimi visokošolskimi institucijami
Spremljanje
vrednosti
postavljenih kazalnikov in sprotno
uvajanje izboljšav.
Letna evalvacija mednarodnih
izmenjav.
Redno sledenje in prijava na
domače in mednarodne razpise
in projekte.
Vključevanje v aktivnosti šol, ki
želijo razviti skupne študeijske
programe v okviru akcije znotraj
Erasmus +
Sodelovanje
v
mednarodnih
raziskovalnih
skupinah
za
pripravo razpisov, financiranih s
sredstvi EU.

3.

4.

5.

Ime: mednarodni
partnerji FZAB
(2009, 1)

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2009

1.
2.
3.
4.

Ime:
internacionalizacija
študija (2009, 2)

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2009

1.

2.
3.
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Število visokošolskih učiteljev iz tujine, ki v okviru
različnih programov mobilnosti, sodelujejo pri
izvedbi predavanj, delavnic, seminarjev, sledijo
nepedagoškim in raziskovalnim dejavnostim na
FZAB v posameznem študijskem letu.
Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev FZAB,
ki sodelujejo v pedagoškem procesu tujih
visokošolskih inštitucij ter obseg njihovega
sodelovanja v posameznem študijskem letu.
Število in obseg gostujočih obiskov visokošolskih
učiteljev in sodelavcev FZAB na tujih inštitucijah v
posameznem študijskem letu.

Število sklenjenih bilateralnih sporazumov na letni
ravni.
Število aktivno realiziranih sporazumov na letni
ravni.
Število skupnih mednarodnih raziskovalnih in
razvojnih projektov.
Članstvo v mednarodni organizaciji na področju
izobraževanja v zdravstveni negi in zdravstvu.
V okviru mednarodnih sporazumov vključevanje v
širše skupine za prijavo na mednarodne razpise kot
partnerji ali nosilci (vsaj ena prijava ali več na leto).
Število pridobljenih mednarodnih razpisov za razvoj
študijskih programov.
Sodelovanje v akciji znotraj Erasmus + programa na
magistrskih in doktorskih programih
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Izmenjave študentov
med institucijami
partnericami na
študijski programih I.,
II. in III. stopnje.

-

-

Izvedba skupnih
mednarodnih
dogodkov (seminarjev,
delavnic, konferenc
itd.), priprava skupnih
študijskih gradiv,
vključenost v
mednarodna
združenja.
Promocija in
prepoznavnost FZAB v
mednarodnem okolju.

-

-

-

Informiranje študentov FZAB o
mednarodnih programih
mobilnosti.
Informiranje tujih šol o možnostih
študentskih izmenjav na FZAB
(promocijsko gradivo).
Vzpostavitev tutorstva za tuje
študente.
Oblikovanje gradiva za tuje
študente. FZAB
Letna evalvacija zadovoljstva
tujih študentov z izmenjavo.
Letna evalvacija zadovoljstva
študentov FZAB z izmenjavo.
Izvedba rednih razvojnih in
projektnih srečanj, mednarodnih
dni na FZAB.
Pregled organizacij na področju
zdravstvene nege.
Zasnova pedagoških gradiv pri
študijskih predmetih, kjer so tuji
predavatelji redno vključeni v
izvedbo študijskega procesa.
Posodabljanje spletne strani in
ostalih promocijskih gradiv.
Informiranje
o
mednarodnih
dogodkih šole v angleškem
jeziku.

Ime: mednarodne
izmenjave (2009, 3)

Ime: mednarodni
dogodki in članstva
(2009, 4)

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2009

1.

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2009

1.

2.
3.

2.
3.

Ime: mednarodna
prepoznavnost
FZAB (2009, 5)

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Letno število izmenjav študentov z FZAB na
institucije partnerice.
Letno število izmenjav tujih študentov na FZAB.
Kazalniki kakovosti glede na vsebino in program
izmenjav.

V okviru mednarodnih sporazumov vključevanje v
izvedbo skupnih mednarodnih dogodkov (delavnice,
seminarji, konference) – izvedba vsaj enega od teh
dogodkov letno.
Članstvo v mednarodnih združenjih na področju
zdravstvene nege.
Priprava skupnih študijskih gradiv (zborniki,
pedagoško gradivo, strokovni članki itd.).
Vzpostavljena pregledna in informativna angleška
spletna stran.
Drugo promocijsko gradivo: zloženke, oglasi, letaki
itd.
Gradivo za tuje študente (izmenjave na področju
klinične prakse).
Promocija na spletnih straneh institucij partneric.
Priprava in gostiteljstvo mednarodnih dogodkov na
FZAB.
Vabljena predavanja VSU iz FZAB na mednarodnih
dogodkih v tujini.
Članstvo FZAB v mednarodnih združenjih
Vključevanje v mednarodne razvojne in
raziskovalne projekte
Vključitev v mednarodne organizacije
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Raziskovalna dejavnost:
Dolgoročni/strateški
cilj
Izgradnja
raziskovalnega jedra in
kulture

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja
-

-

-

-

Vključitev v domače in
tuje raziskovalne
projekte

-

Ime kazalnika

Raziskovalna skupina v Sicris-u,
pridobivanje projektov ARRS,
MIZŠ, MZ, EU razpisi
ustvarjanje novega znanja in
spoznanj ter prenosa znanja v
javno
korist,
združevanje
raziskovalcev in strokovnjakov s
področja
zdravstva
in
zdravstvene nege, ki s svojim
raziskovalnim
delom
in
z
uvajanjem
najsodobnejšega
znanja in metod v vsakodnevno
prakso dvigujejo kakovost in
strokovnost
izvajanja
zdravstvenega
varstva
populacije,
razvijanje človeških virov ter
razvijanje
raziskovalne
ustvarjalnosti, s povečanjem
vloge znanosti pri vzgoji kadrov;
vključevanje v skupine tematsko
povezanih
raziskovalcev
na
področju javnega zdravja.
sodelovanje pri prizadevanji za
razširitev raziskovalnih področij
za zdravstvene vede.

Ime: Raziskovalni
inštitut za področje
zdravstva in
zdravstvene nege
(2007 naprej)

spremljanje in prijava na razpise,
prijava na razpise za projekte, ki
jih financira ARRS in drugi: CRP,
subvencioniranje
nakupov
raziskovalne opreme, prijava
kandidatov
za
mentorje,
sofinanciranje
znanstvene
literature,
baz
podatkov,
financiranje temeljnih, aplikativnih
in podoktorskih raziskovalnih
projektov, ESS, LLP-Erasmus,

Ime: Pridobivanje
raziskovalnih
projektov (2007
naprej)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2007

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2007
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Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017
- Povečanje članov raziskovalne skupine v Sicris-u,
pridobivanje projektov ARRS, MIZŠ, MZ, EU razpisi,
idr.
- Ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenosa
znanja v javno korist skozi merjenje učinkov
raziskovalnega dela v klinično okolje (aplikacija
raziskav v klinično delo, odločitve managementa, idr.)
in pridobivanje novih projektov kot rezultat
predhodnega raziskovalnega dela.
- Združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja
zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja,
zdravstvenega managementa, idr. v okviru prijav
raziskovalnih projektov, ki s svojim raziskovalnim
delom in z uvajanjem najsodobnejšega znanja in
metod v vsakodnevno prakso dvigujejo kakovost in
strokovnost izvajanja zdravstvenega varstva
populacije in zdravstva kot sistema.
- Spremljanje napredka na področju raziskovanja pri
VSU, ki jih FZAB izobražuje za raziskovalno delo,
spremljanje raziskovalne učinkovitosti VSU in
raziskovalcev (kvalitativni in kvantitativni indikatorji).
- Vključevanje v skupine tematsko povezanih
raziskovalcev na področju javnega zdravja v povezavi
z NIJZ, Fakulteto za družbene vede, fakultete na
področju zdravstvenih programov, idr.
FZAB sodeluje pri argumentaciji za novo
raziskovalno področje Zdravstvene vede na ARRS.
1. pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz ARRS
(CRP), MIZŠ, MZ, MGRT in drugih virov,
2. prijava na EU razpise s partnerskimi organizacijami
in pridobitev mednarodnih projektov
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Uveljavitev kot
izobraževalno –
raziskovalna institucija

-

-

-

-

-

-

-

Erasmus+, Obzorje 2020 idr.;
izvajanje
znanstveno
raziskovalnega
dela
in
raziskovalnih projektov v okviru
nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa na način,
da FZAB kandidira na razpisih ter
del lastnih sredstev na letni ravni
nameni razvoju raziskovanja (2%
letnih sredstev izven sredstev
koncesijske pogodbe);
kandidiranje
na
razpisane
raziskovalne projekte v okvir
ARRS, MZ, MIZŠ idr. v RS in
mednarodno, letna prijava na
razpise, uspešnosti na prijave ni
mogoče predvideti;
po
doseganju
cilja
prepoznavnosti
na
področju
raziskovanja,
izvajanje
svetovalnega
in
drugega
strokovnega dela s področja
raziskovanja za zdravstvene
zavode;
analiza razmer za izdajanje revije
z objavo aktualnih strokovnih in
znanstvenih člankov s področja
zdravstva in zdravstvene nege
ter drugih ved v okviru dejavnosti
FZAB.
Vključevanje
tujih
strokovnjakov v uredniški odbor
in graditev možnost za vključitev
revije v mednarodne priznane
baze..
soorganiziranje
posvetov
in
konferenc z drugimi partnerji (1x
letno),
aktivno vključevanje študentov
FZAB v raziskovalno delo preko
znanstvenih
konferenc
in
študentskih konferenc,
obveščanje javnosti o rezultatih

Ime: Raziskovanje
za kakovostno
izobraževalno delo
in razvoj novih
programov
izobraževanja ter
dvig kakovosti
zdravstvene
obravnave (od
2007 naprej)

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah,
poletnih šol, posvetov idr.,
objavljanje rezultatov raziskovalnega dela FZAB v
domačih in mednarodnih revijah,
število citatov raziskovalcev FZAB v domačih in
mednarodnih revijah,
uporaba in integracija dokazov raziskovanja v
neposredni klinični praksi, okolju idr.;
vsakoletna izvedba lastne mednarodne znanstvene
konference
certificiran sistem vodenja kakovosti
mednarodna akreditacija (pridobljena l. 2015)
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-

-

Uveljavitev kot
visokošolski zavod, ki
razvojno in
raziskovalno sodeluje z
okoljem

-

-

izvedenih raziskav preko spletne
strani in v medijih,
izdelava poročil o ocenjevanju
kakovosti raziskovalcev v skladu
z 32. členom Pravilnika o merilih
za
ocenjevanje
kakovosti
raziskovalne dejavnosti in o
evidencah
ter
spremljanju
raziskovalne dejavnosti ARRS
vzpostavitev sistema spremljanja
kakovosti
in
nenehnega
izboljševanja
na
področju
raziskovanja na FZAB v skladu s
politiko kakovosti FZAB,
publiciranje rezultatov
raziskovalnega dela.
identifikacija
skupnih
raziskovalnih interesov,
načrtovanje
skupnih
raziskovalnih projektov
prijave
na
razvojne
in
raziskovalne
projekte
v
partnerstvu
oblikovanje skupnih razvojnih in
raziskovalnih
projektov
na
področju krepitve zdravja v družbi
in sodobne organizacije in
menedžmenta
zdravstvenega
sistema

Ime: razvojno
raziskovalno
povezovanje s
kliničnim okoljem,
raziskovalnimi
inštituti in
terciarnimi zavodi
(od 2008 naprej)

FZAB pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2008

1.

skupni klinični raziskovalni projekti, projekti
krepitev znanja kliničnih mentorjev, projekti
krepitev zdravja v družbi ali v regiji, projekti, ki
del nacionalne strategije razvoja v zdravstvu
visokem šolstvu idr.

Financiranje in upravljanje:
Dolgoročni / strateški
cilji
Voditi ustrezen dialog za
financiranje programov v
skladu z dejanskimi
stroški.

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika,
leto in številka)
Ime: Uravnoteženo
financiranje
programov in
pridobitev koncesije
za nove programe
(2008 dalje)

1.

2.

Ciljna vrednost kazalnika (leto in številka)

Podcilji / Ukrepi za dosego dolgoročnega cilja

Stroški koncesioniranega programa na prvi
stopnji Zdravstvena nega naj bodo enaki
prihodkom iz koncesije.
Pridobiti financiranje rednega študija na
programu druge stopnje Zdravstvena nega in
Promocija zdravja.

- Konstantno spremljati finančni tok prihodkov in odhodkov in o
tem poročati MIZŠ-u.
- Izvedba pogovor s predstavniki MIZŠ in MZ na temo koncesije
za drugo stopnjo in drugih programov, ki so načrtovani v
razvoju do 2018.
- Stabilen FTE na področju zaposlovanja VSU in
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za
za
so
in
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3.

4.

5.

Pridobivanje dodatnih
sredstev za študijsko in
raziskovalno dejavnost s
prijavami na domače in
tuje projekte.

Ime: dodatna
sredstva za
finančno stabilnost
(2008 dalje)

Zavzemati se za
pridobitev koncesije za
program prve stopnje
Fizoterapija (VS) in
programe druge stopnje

Ime: Pridobitev
koncesije za
magistrski program
Zdravstvena nega
(od 2009 naprej) in
Promocija zdravja
(od 2015 naprej)

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

Sredstva koncesije za program Zdravstvena
nega (VS) še naprej usmerjati v zaposlovanje
nosilcev predmetov, razvojno delo kateder in
nenehno izboljševanje kakovosti izvedbe
programov.
Konstantno spremljati kazalnike kot so
učinkovitost študijskega procesa, prehodnost
študentov in mednarodno sodelovanje ter
delovati v smeri njihove krepitve v postavljenih
mejah kakovosti izvedbe programov.
Delovati v skladu z raznovrstnostjo dejavnosti,
internacionalizacijo dejavnosti, kakovostjo in
razvojem socialne razsežnosti.
Število pridobljenih raziskovalnih in razvojnih
razpisov doma (ARRS, MIZŠ, MZ) in v tujini in s
tem povezanimi sredstvi (cilj 10 do 25% letnih
sredstev);
Povečevanje načrtovanih trendov rasti razvojnih
sredstev glede na priložnosti na razpisih doma in
EU.

Pridobiti razširitev koncesije za drugo stopnjo
študija zdravstvene nege.
Dokazati, da študijski program Fizioterapija (VS)
izhaja iz realnih potreb po diplomiranih
fizioterapevtih v Gorenjski in Osrednjeslovenski
regij, kar kaže na potrebnost programa.
Dokazati, da študijski program druge stopnje
Zdravstvena nega omogoča vertikalni razvoj
stroke zdravstvene nege.
Pridobiti koncesijo za program Promocija zdravja
(mag./2l.), ki ga je pri akreditaciji podprlo MZ in
NIJZ, kar kaže na potrebnost programa.
Dokazati, da se v obeh magistrskih programih
odraža interdisciplinarni znanstveno-raziskovalni
pristop, kjer se združuje znanje o zdravju,
boleznih, preprečevanju le teh, zdravstvenem
sistemu, upravljanju z znanji zaposlenih,
spremljanju kakovosti , kar je lahko razlog za
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nepedagoškega osebja (+ ali – 10%) ter načrtovanje novih
zaposlitev glede na razvoj novih študijskih programov in
pridobljene raziskovalne projekte.
- Analizirati povezave med finančnimi izdatki za FTE in kazalniki
kakovosti.
- Pridobivanje sredstev na razpisih za razvojne naloge in za
raziskovalne projekte.
- Ustvarjanje dialoga med MZ in MIZŠ za financiranje
programov druge stopnje na FZAB.

- Izvajanje znanstveno raziskovalnega dela in raziskovalnih
projektov v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa na način, da FZAB kandidira na razpisih ter del
lastnih sredstev na letni ravni nameni razvoju raziskovanja
(2% letnih sredstev izven sredstev koncesijske pogodbe);
- Kandidiranje na razpisane raziskovalne projekte v okvir ARRS,
MZ, MIZŠ idr. v RS in mednarodno, letna prijava na razpise,
uspešnosti na prijave ni mogoče predvideti;
- Aktivno vključevanje v druge evropske projekte preko
partnerskih fakultet in združenj (FINE,ASPHER) za
pridobivanje dodatnih sredstev financiranja.
- Kontinuirano delovanje na tem področju z MIZŠ in MZ.
- Predstavljanje diplomantov druge stopnje in njihovih
raziskovalnih dosežkov.
- Povezovanje raziskovanja na drugi stopnji s problemi v
kliničnih okoljih.
- Pridobivanje sredstev na razpisih za gostuoče tuje VSU na
programih druge in tretje stopnje.

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

6.

7.
Prostorska širitev FZAB
in sofinanciranje
študijskih programov, ki
so strateškega pomena
za FZAB, s strani
ustanovitelja

Ime: Lokalno in
regijsko
sodelovanje (2007
naprej)

1.

2.

3.
4.

pridobitev koncesijskih sredstev za redni študij.
V študij so vključeni mednarodni strokovnjaki, kar
daje programu še dodatno verodostojnost, saj v
RS nimamo še doktorskega študija ZN, zato tudi
strokovnjakov z doktorati ni, ki bi lahko bili VSU.
Študentom FZAB omogočiti vertikalno možnost
študija.
Vzpostaviti dialog z ustanoviteljem za prostorsko
širitev FZAB v 2020, gradnja prizidka ali
nadgradnja.
Delno sofinanciranje študijskih programov, ki so
strateškega pomena za FZAB, v 2015 druga
stopnja Zdravstvena nega.
Poiskati možnosti za donacije, ki so namenjene
študijski in raziskovalni dejavnosti.
Povečati delež sredstev na regijskih razpisih.
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- Umestitev prostorske širitve FZAB v občinski proračun in
razvojno prioriteto Občine Jesenice;
- Pridobiti sofinanciranje programa druge stopnje Zdravstvena
nega, redni študij s strani ustanovitelja in občinskih
štipendijskih shem, dokler ni pridobljena razširitev koncesije.
- povezovanje fakultete z regijskim okoljem in drugimi nosilci
razvoja, izvajanje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave
in bolne populacije, integracija fakultete v zdravstveno vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja različnih skupin
prebivalstva v regiji in razvoj sistema zdravstvenega varstva.
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Spremljanje in izboljševanje kakovosti:
Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja

Dolgoročni/strateški
cilj
1.

Razvoj kulture
nenehnega
izboljševanja in
zagotavljanja
kakovosti,
odgovornosti in
etičnosti
delovanja.

-

-

-

Ime kazalnika

Slediti in voditi aktivnosti na
področju
sistemskega
spremljanja in izboljševanja
kakovosti
v
skladu
z
nacionalnimi
usmeritvami,
standardi,
zahtevami
in
mednarodnimi
standardi,
usmeritvami in dobro prakso.
Kontinuirano
izvajati
letne
presoje in vodstvene preglede
na nivoju zavoda.
V letni vodstveni pregled
vključiti tudi pregled rezultatov
različnih presoj ter oceno
sprememb, ki bi lahko vplivale
na sistem vodenja kakovosti.

Razvoj kulture
kakovosti in
zagotavljanja
kakovosti,
odgovornosti in
etičnosti delovanja.

2.

Samoevalvacija.

-

Izvajanje sprotne in letne
samoevalvacije,
spremljanje
rezultatov, uvajanje ukrepov
izboljšav,
preverjanje
uspešnosti
ukrepov,
oblikovanje
kazalnikov,
ki
dajejo podlago za odločanje o
izboljšavah.

Samoevalvacija.

3.

Kriteriji
znanja.

-

Spremljanje učinkovitosti in
ustreznost
postavljenih
kriterijev znanja iz vidika

Kriteriji
znanja.

merjenja

merjenja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
1.1 Strategija, politika in
postopki so formalno
sprejeti na Senatu in
Upravnem odboru in
javno objavljeni na spletni
strani in v Poslovniku
kakovosti. Vključujejo tudi
opredelitev vloge
študentov in drugih
sodelujočih (od 2008
naprej).
1.2 Formalna orodja za
spremljanje kakovosti
študijskih programov (od
2008 naprej).
1.3 Izdelane in javno
objavljene smernice za
zagotavljanje kakovosti
študijskih programov (od
2007 naprej).
2.1 Letna
samoevalvacija s
sistemom oblikovanja in
sprejemanja ukrepov
izboljšav (od 2007
naprej).
2.2 Oblikovanje
kazalnikov glede na
Evropske standarde in
smernice za notranje
zagotavljanje kakovosti v
visokošolskih ustanovah
in ReNPVŠ11-20 (od
2011 naprej).
Študente se preverja in
ocenjuje po kriterijih,
pravilih in postopkih, ki so
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Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017
1.1.1 Obnoviti standarda ISO 9001:2008 in KzP
MODEL:2008 za področja visokošolsko izobraževanje
na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano
podiplomsko profesionalno izobraževanje ter
znanstveno-raziskovalno dejavnost s področja
zdravstvene nege in zdravstva in izvesti prehod na
zahteve standardov ISO 9001: 2015 in KzP (3. izdaja).
1.2.1 Aktivno delovanje Komisij senata, članov komisij in
študentov.
1.2.2 Izdelani kazalniki merjenja kakovosti dela.
1.3.1 Izdelani cilji, kompetence, vsebine, preverjanje
znanja na nivoju programov in predmetov idr.

2.1.1 Izdelani in posodobljeni merski inštrumenti za
samoevalvacijo pedagoškega, raziskovalnega,
razvojnega in upravnega delovanja.
2.2.1 Dopolnitev obstoječih kazalnikov spremljanja
kakovosti dela in njihovo testiranje.

Orodja: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja,
Pravila za napredovanje v višji letnik, Merila za
podeljevanje strokovnih naslovov, Analize učnih izidov,
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4.

Kakovost
pedagoškega
osebja.

-

5.

Razmere za študij.

-

uspešnosti
študentov,
zaposljivosti
in
odziva
kliničnega okolja na znanje
študentov. Nadgradnja kriterijev
merjenja znanja na osnovi
lastnega razvoja in spoznanj v
didaktični teoriji.
Razvoj
VSU
v
smislu
doseganje stopnje izobrazbe,
raziskovalnega
dela
in
mednarodne
vpetosti
v
pedagoško in raziskovalno
delo.

Razvoj in krepitev tutorstva,
sodobnih oblik izobraževanja,
informacijska
podpora
procesom dela.

Kakovost
pedagoškega
osebja.

Razmere za študij.

objavljeni in dosledno
uporabljeni (od 2007
naprej).

Etapna poročila Senatu o uspešnosti študentov, Orodja
za presojo kompetenc diplomantov.

4.1 Zaposlovanje v
skladu z zakonodajo (od
2007 naprej).
4.2 Merila za izvolitve v
naziv skladna s standardi
NAKVIS (od 2011
naprej).
4.3 Oblikovanje
raziskovalne skupine pri
ARRS (od 2008 naprej).
4.4 Krepitev sistema
tutorstva (od 2008
naprej).
4.5 Razvoj e - učenja (od
2012 naprej).
4.6 Informacijska
podpora študentom in
VSU (od 2007 naprej).
4.7 Didaktično
izobraževanje VSU/VSS
od 2009 naprej.
5.1 Krepitev sistema
tutorstva (od 2008
naprej).
5.2 Razvoj e - učenja (od
2012 naprej).
5.3 Informacijska
podpora študentom in
VSU (od 2007 naprej).

4.1.1 Definirane obremenitve v aktih v okviru NPO in
PPO.
4.2.1 Pravila za izvajanje meril.
4.3.1 Izvolitev v raziskovalne nazive.
4.3.2 Število pridobljenih raziskovanih in razvojnih
projektov.

Kratkoročni prednostni cilji so izhajali iz dolgoročnih ciljev in vizije FZAB.
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5.1.1 Povečati interes za tutorstvo pri študentih in VSU.
5.2.1 Pristopiti k uvedbi novih predmetov v obliki e izobraževanja.
5.3.1 Nenehno posodabljanje informacijskega sistema.
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3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2017 z ukrepi za njihovo dosego in ciljne vrednosti

3.3.1 Študijska, pedagoška in izobraževalna dejavnost
UVODNE INFORMACIJE
Študijski program prve stopnje
FZAB izvaja visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na prvi bolonjski stopnji, ki je bil akreditiran leta 2006, prenovljen leta 2009 in ponovno
akreditiran v 2013 za najdaljše možno obdobje 7 let. Koncesija zanj je bila pridobljena decembra 2006 za 70 vpisnih mest rednega študija. Program se izvaja od
2007/2008 naprej, kot redni in izredni študij.
V letu 2013 so bile na ravni Evropske unije sprejete dopolnitve Direktive za regulirane poklice iz leta 2005, zato smo bili zavezani, da spremembe prenesemo v
študijski program Zdravstvena nega (VS). European Federation of Nurses (EFN) je v letu 2015 izdala usmeritve za implementacijo nove Direktive v študijske
programe, kar je visokošolskim zavodom v veliko pomoč pri pripravi ustreznih sprememb v omenjenem študijskem programu.
V skladu z dopolnitvami Evropske direktive 2013/55/EU in EFN smernicami za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na
Direktivo 2005/36/ ES smo na NAKVIS poslali dokumentacijo za prenovo študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki smo jo uspešno
implementirali v študijskem letu 2016/2017 z vpisom študentov v 1. letnik po prenovljenem programu.
Program smo vsebinsko dopolnili, dodane so nove kompetence, ki izhajajo iz Evropske direktive 2013/55/EU in EFN smernic, oblikovani so novi obvezni in izbirni
predmeti, izvedli smo združevanje predmetnih vsebin s področja kirurgije in interne medicine. Oblikovali smo združena predmeta Kirurgija s specialnimi področji in
rehabilitacija ter Interna medicina s specialnimi področji. Nekatere predmetne vsebine smo zamenjali po letnikih študija.
Izhodišče za oblikovanje nove vsebine in kompetenc je razmerje med osmimi kompetencami v členu 31 EU Direktive 2013/55/EU (od A do H) in EFN
kompetenčnim okvirjem, ki vsebuje naslednje postavke:
CA. 1: Kultura, etika in vrednote
CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje
CA. 3: Sprejemanje odločitev
CA. 4: Komunikacija in timsko delo
CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje
CA. 6: Zdravstvena nega
Za študijsko leto 2017/2018 je FZAB razpisala 70 vpisnih mest za redni študij in 60 vpisnih mest za izredni študij.
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Ime programa: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: 72
(Program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo)
ožja skupina vrst – raven: 16
podrobna skupina vrst – vrsta: 16203
Utemeljitev:
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS) je bil akreditiran na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu v mesecu
marcu 2017. Program je usklajen z Zakonom o visokem šolstvu, bolonjsko deklaracijo,usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT),s priporočili
Evropske regije Svetovne zveze za fizioterapijo (ER-WCPT), s priporočili Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo pri Ministrstvu za zdravje.
Glede na temeljne cilje in učne vsebine, splošne ter predmetno-specifične kompetence je študijski program prve bolonjske stopnje Fizioterapija (VS) po
Klasius-SRV klasifikaciji razvrščen v šesto raven, podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)
in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba. Študent/ka pridobi
visokošolsko strokovno izobrazbo in naziv diplomirana fizioterapevtka / diplomirani fizioterapevt.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P:
široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 726
nacionalno-specifično področje 7261

Študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS)
Program I. stopnje Fizioterapija (ISCED, 72), število akreditiranih vpisih mest:
o
o

Redni študij: 40 vpisnih mest
Izredni študij: 40 vpisnih mest

Študijski program bomo začeli izvajati v študijskem letu 2018/19.
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Ime programa: Magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV:
(Program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo)
ožja skupina vrst – raven: 17
podrobna skupina vrst – vrsta: 17003
Utemeljitev:
Študijski program druge bolonjske stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega FZAB je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje
Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in
sposobnosti ter študenta usposobi za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Splošni cilj študijskega programa druge stopnje
(mag./2I.) Zdravstvena nega je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege. Študent v času študija razvija
sposobnosti za ustrezno odzivanje na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P:
široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 723
nacionalno-specifično področje 7231
Utemeljitev:
Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega omogoča vertikalni razvoj stroke zdravstvene nege. V programu se odraža interdisciplinarni znanstvenoraziskovalni pristop, kjer se združuje znanje o zdravju, boleznih, preprečevanju le teh, zdravstvenem sistemu, upravljanju z znanji zaposlenih, spremljanju
kakovosti idr.
Magistrski študijski program druge bolonjske stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.)
FZAB izvaja tudi program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.), program je FZAB akreditirala v letu 2009 (60392-232/2009/11, 27. 8. 2009), študijsko leto
prvega vpisa 2009/2010, program nima koncesije za redni študij. Izvaja se kot redni in/ali izredni študij od 2009/2010 naprej (akreditacija za 30 vpisnih mest za
redni študij in 20 vpisnih mest za izredni študij), lokacija izvedbe Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana in/ali Spodnji Plavž 3, Jesenice.
V študijskem letu 2017/2018 je v 1. letnik vpisanih 7 študentov, 2. letnik 10 študentov in 5 absolventov.
Na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega je do 15. 1. 2018 diplomiralo 23 študentov.
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Ime programa: Magistrski študijski program druge stopnje Promocija zdravja
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV:
(Program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo.)
ožja skupina vrst – raven: 17
podrobna skupina vrst – vrsta: 17003
Utemeljitev:
Študijski program druge stopnje (mag./2l.) Promocija zdravja je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v
Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023) in je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za
uresničevanje politike krepitve zdravja v RS.
S postavljenimi kompetencami in cilji zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije
zdravja. Novost programa je tudi v tem, da sta njegovi temeljni domeni oz. izhodišči etične vrednote in znanje o promociji zdravja.
Cilj študijskega programa je izobraziti študente, da postanejo specialisti promocije zdravja. Specialisti na področju praktičnega izvajanja dejavnosti
promocije zdravja ter na področju raziskovanja promocije zdravja in prenašanja rezultatov aplikativnih raziskav v vsakdanje dejavnosti vezane na zdravje.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P:
široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 723
nacionalno-specifično področje 7231
Utemeljitev:
Študijski program druge stopnje Promocija zdravja omogoča kompetence in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem
področju, uporaba znanstveno raziskovalnih metod, raziskovanje in spremljanje varovalnih dejavnikov zdravja in dejavnikov uspešnih podpornih okolij za
zdravje, obvladovanje razvojnih in organizacijskih del na področju promocije zdravja, mednarodno primerljiva znanja in odgovornost za uresničevanje
politike zdravja na ravni promocije zdravja v družbi.
Magistrski študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)
FZAB je v mesecu aprilu 2015 uspešno akreditirala študijski program druge stopnje Promocija zdravja (številka: 6033-54/2014/15, 90. seja Sveta NAKVIS-a, z
dne 16. 4. 2015) in ga vpisala v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Program nima koncesije za redni študij. Akreditiran je kot redni in izredni
študij, izvaja se od 2016/2017 naprej, lokacija izvedbe Študijsko središče Ljubljana, Letališka cesta 16, Ljubljana.
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V študijskem letu 2017/2018 je v 1. letnik vpisanih 12 študentov in v 2. letniku 16 študentov.

Ime programa: Doktorski študijski program Zdravstvene vede
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV:
(Program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo.)
ožja skupina vrst – raven: 18
podrobna skupina vrst – vrsta: 18202
Utemeljitev:
Študijski program tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših
raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji
zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij.
Doktorski študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P:
široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 720
nacionalno-specifično področje 7200
Utemeljitev:
Doktorski študij Zdravstvene vede vključuje napredna znanja na področju temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja in reševanja zahtevnih
znanstvenih in strokovnih problemov ter doktoranda usposobi za akademsko delovanje na področju zdravstvene obravnave in medsektorsko sodelovanje.
Cilji študijskega programa tretje stopnje Zdravstvene vede so posredovati in razviti pri doktorandih temeljna znanja, razumevanje in uporabo naslednjih
predmetno-specifičnih kompetenc:
 uporaba raziskovalnih zasnov in metod v kliničnem okolju;
 izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav, podpiranje napredka z raziskovalnim delom, uporaba novih tehnik in pristopov pri raziskovanju;
 sposobnost oceniti potrebe po raziskavah in na dokazih podprti praksi;
 sposobnost uvajanja sprememb in na dokazih podprte prakse, vodenje raziskovalnih skupin in projektov;
 iskanje novih virov znanja na znanstvenem področju.
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Doktorski študijski program tretje bolonjske stopnje Zdravstvene vede
Število akreditiranih vpisnih mest za program III. stopnje Doktorski študij Zdravstvene vede (ISCED, 72):
 Redni študij: 25 vpisnih mest
 Izredni študij: 25 vpisnih mest
V študijskem letu 2017/2018 fakulteta izvaja prvo študijsko leto, v 1. letnik je vpisanih 7 študentov.

Študijska in izobraževalna dejavnost:
Kratkoročni letni cilji za
študijsko leto 2016/2017
Spremljanje in nadgradnja
vzpostavljenega sistema
celovitega obvladovanja
kakovosti na področju
študijskih in izobraževalnih
programov.

Izhodiščna vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto in vrednost)
Ime: Spremljanje in
nadgradnja
samoevalvacijskih
postopkov v skladu s
sprejetimi Pravili o
spremljanju in ocenjevanju
kakovosti izobraževalne,
raziskovalno-razvojne in
upravne dejavnosti na
FZAB ter Navodili o
izvajanju
samoevalvacijskega
anketiranja na FZAB.

Ciljna vrednost v študijskem letu 2015/2016
1.
2.
3.

4.

Spremljanje
kakovosti
izvajanja
študijskih
programov.
Anketiranje
študentov,
diplomantov,
kliničnih
mentorjev in zaposlenih na FZAB.
Priprava Evalvacijskega poročila o kakovosti
izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne
dejavnosti tekoče študijsko leto.
Posodobitev internih aktov za področje kakovosti.

Ime: Evalvacijsko poročilo
o kakovosti izobraževalne,
raziskovalne, razvojne ter
upravne dejavnosti za
študijsko leto 2016/2017 in
poslovno leto 2017.
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Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev
Priprava načrta samoevalvacije FZAB.
Izvedba samoevalvacijskih anketiranj.
Obdelava,
analiza
in
interpretacija
samoevalvacijskih anketiranj.
Posodobitev kazalnikov kakovosti – merskih
instrumentov in drugih kazalnikov, pomembnih za
evalvacijo kakovosti temeljnih in podpornih
procesov.
Priprava Evalvacijskega poročila o kakovosti
izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne
dejavnosti tekoče študijsko leto.
Evalvacija vseh obrazcev za dokumentiranje
kliničnega usposabljanja in njihovo posodabljanje
in izboljševanje – testiranje Zbirne mape
(obravnava na Katedri za zdravstveno nego).
Analize uspešnosti študentov ob zaključku
študijskega leta po posameznih predmetih in
predstavitev na seji Senata (julij 2017 – ob
zaključku poletnega izpitnega obdobja, konec
septembra 2017 - po zaključeni izvedbi vseh
izpitov, ob zaključku jesenskega izpitnega
obdobja).
Na osnovi analize študijske uspešnostI študentov
postavitev ukrepa razpisa dodatnih izpitnih rokov v
jesenskem izpitnem obdobju študijskega leta
2016/2017, z namenom povečanja prehodnosti v
višji letnik, in v zimskem semestru študijskega leta
2016/2017 (kritični predmeti z manj kot 50%
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Spremljanje postopkov
diplomiranja in magistriranja
na FZAB in uvajanje
izboljšav na osnovi letnega
samoevalvacijskega
poročila.

Ime: Izvedba postopka
diplomiranja v študijskem letu
2016/2017 po Pravilniku o
postopku priprave in zagovora
diplomskega dela na študijskem
programu prve stopnje
Zdravstvena nega na FZAB.
Ime: Izvedba postopka
magistriranja v študijskem letu
2016/2017 po Pravilniku o
postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem
programu druge stopnje na FZAB.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Skrb za izvrševanje pravnih
aktov s področja
izobraževalne dejavnosti.

Ime: Izvrševanje študijske,
izobraževalne in pedagoške
dejavnosti FZAB po obstoječih
veljavnih pravnih aktih FZAB in
zakonodajnih dokumentih.

1.

Priprava seznama potencialnih mentorjev in
naslovov diplomskih del ter potencialnih mentorjev in
področij magistrskih del v študijskem letu 2016/2017.
Javne objave znanstvenih in strokovnih prispevkov
študentov na prvi in drugi stopnji študija iz
diplomskih, magistrskih, seminarskih nalog in
raziskovalnih
del
(Študentska
konferenca
zdravstvenih šol, izobraževalni dogodki FZAB –
mednarodna znanstvena konferenca, jesenska šola
mentorstva, dnevi Angele Boškin, simpozij Katedre
za temeljne vede, strokovni časopis Utrip;
znanstvene revije Obzornik zdravstvene nege,
Zdravstveno varstvo in druge).
Delovanje Alumni kluba za spremljanje karierne poti
diplomantov in magistrantov FZAB v okviru Centra
za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo.
Realizacija podelitve diplom diplomantov študijskih
programov prve in druge stopnje FZAB, ki so
diplomirali v študijskem letu 2016/2017.
Nagrajevanje
najuspešnejših
diplomskih
in
magistrskih del z nagrado Angele Boškin po
Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah FZAB.
Spremljanje realizacije postopkov diplomiranja in
magistriranja in uvajanje izboljšav v pravilnika.
Posodabljanje obstoječih pravnih aktov, povezanih z
izvedbo študijskega procesa:
- Pravilnik o postopku priprave in zagovora
diplomskega dela na študijskem programu prve
stopnje na FZAB,
- Pravilnik o postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem programu druge
stopnje na FZAB,
- Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti
pedagoškega, raziskovalnega in upravnega dela
na FZAB,
- Navodila o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja
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končno uspešnostjo na vseh izpitih v študijskem
letu
2016/2017:
Patologija,
Anatomija,
Farmakologija.
- izvedba nadaljnjih aktivnosti za ohranitev
standarda ISO 9001: 2015 in KzP (3. izdaja).
- redno, enkrat mesečno delovanje sej
Komisije za diplomske zadeve, Komisija
za magistrske zadeve in Komisije za
znanstveno-raziskovalno
delo
in
mednarodno sodelovanje;
- priprava seznamov potencialnih mentorjev in
naslovov/tem diplomskih/magistrskih del
za študijsko leto 2016/2017;
- dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in
zagovora diplomskega dela na študijskem
programu prve stopnje na FZAB;
- dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in
zagovora
magistrskega
dela
na
študijskem programu druge stopnje na
FZAB.

- spremljanje izvedbe študijskega procesa na prvi,
na drugi in tretji stopnji ter iskanje možnosti za
uvajanje izboljšav;
- upoštevanje predlogov izvajalcev študijskega
procesa s strani kateder, visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter študentov;
- obravnava dopolnitev pravnih aktov v delovnih
skupinah (katedre, kolegij dekanje) in potrditve na
sejah senata.
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Razvijanje in predložitev v
akreditacijo novih študijskih
programov II. stopnje in
programov za
izpopolnjevanje.

Ime: Nov študijski program:
doktorski študijski program
Zdravstvene vede

na FZAB,
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na
FZAB;
- Pravilnik o tutorskem sistemu;
- Pravilnik o volitvah organov FZAB.
- Navodila za pripravo diplomskega dela, ki temeljijo
na pregledu literature.
- Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem
programu prve stonje Zdravstvena nega (VS).
2. Oblikovanje novih pravnih aktov:
Pravilnik o postopku pridobitve naslova doktor
znanosti na doktorskem študijskem programu
zdravstvene vede na fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin
1. Akreditacija študijskega programa 3. stopnje doktorski
študijski program Zdravstvene vede
2. Oddaja v akreditacijo študijskega programa prve
stopnje Fizioterapija (VS)

Programi za izpopolnjevanje do
60 ECTS
3.Priprava programa za izpopolnjevanje v obsegu do 60
ECTS, ki bodo podlaga za specializacije.

Realizacija mednarodnega
sodelovanja v študijskem
letu 2016/2017.

Ime: Realizacija letnega načrta
mednarodnih izmenjav.
Ime: Samoevalvacija
mednarodnega sodelovanja za
preteklo študijsko leto 2016/2017.

Nagrajevanje študentov

- potrditev akreditacije doktorskega študijskega
programa Zdravstvene vede s strani Nakvis-a.
- potrditev akreditacije študijskega programa
Fizioterapija (VS) s strani NAKVIS-a.

Ime: Nagrajevanje najuspešnejših
študentov v študijskem letu
2016/2017

1. Realizacija mednarodnih izmenjav študentov med
partnerskimi šolami v EU v študijskem letu
2016/2017.
2. Realizacija mednaordnih izmenjav učiteljev med
partnerskimi šolami v EU v študijskem letu
2016/2017.
3. Sprejem gostujočih učiteljev iz partnerskih šol v EU v
študijskem letu 2016/2017
4. Sprejem gostujočih učiteljev izven programov
mobilnosti, ki izkazujejo interes za obisk FZAB, in
katerih obisk predstavlja doprinos k delu in razvoju
FZAB na študijskem programu I. in II. stopnje ali na
drugih izobraževalnih dejavnostih FZAB (npr. v
okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje, tutorstvo in mentorstvo).
1. Podelitev nagrad študentom:
- študentom z najvišjim povprečjem ocen posameznega
letnika in študentu z najvišjim povprečjem ocen na
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- izvajanje programov za izpopolnjevanje »Okužbe
povezane z zdravstvom« in »Psihiatrična
zdravstvena nega«
- priprava načrta za mednarodne izmenjave
študentov in učiteljev za študijsko leto 2016/2017;
- kandidiranje na razpise Nacionalne agencije
CMEPIUS za financiranje mednarodnih izmenjav
študentov in visokošolskih učiteljev med
partnerskimi šolami v EU za prihodnje študijsko
leto 2017/2018;
- povabilo gostujočih učiteljev iz tujine za
sodelovanje pri izvedbi predmetov na študijskih
progamih v študijskem letu 2017/2018

- redno delovanje Komisije za znanstveno
raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje,
- redno delovanje Komisije za tutorstvo,
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Nagrade visokošolskim
učiteljem, kliničnim
mentorjem, učni bazi

Nagrada visokošolskemu učitelju,
kliničnim mentorjem in učni bazi

celotnem študiju na I. in na II. stopnji študijskega leta
2016/2017,
- najboljšim diplomskim in magistrskim delom.
2. Izbor nagrajencev – najboljših študentov ob zaključku
študijskega leta 2016/2017
- študenta z najvišjim povprečjem ocen posameznega
letnika in študenta z najvišjim povprečjem ocen na
celotnem študiju na I. in na II. stopnji študijskega leta
2016/2017,
- najboljših diplomskih in magistrskih del.
3. Podelitev priznanj najboljšim študentom tutorjem za
opravljeno tutorsko dejavnost v študijskem letu
2016/2017 (podelitev na prvi študijski dan).
Podelitev Priznanja Angele Boškin za visokošolske
učitelje in visokošolske sodelavce za leto 2016/2017

- analize uspešnosti študentov ob zaključku
študijskega leta (september 2017), ki jih pripravi
Referat za študijske in študentske zadeve FZAB,
- seznanitev študentov o možnosti nagrajevanja
na prvi študijski dan.

- redno delovanje Komisije za znanstveno raziskovalno delo in razvojno dejavnost.

Podelitev priznanja FZAB

Integriran proces
načrtovanja predavanj,
seminarjev, kabinetnih vaj in
klinične prakse pri predmetih
modulov zdravstvena nega,
temeljne vede in družbene
vede za študijsko leto
2016/2017.

Ime: Urnik 2016/2017.

Predstavitev šole in
študijskih programov
bodočim študentom,
študentom 1. letnika,
gostujočim profesorjem in
zainteresirani javnosti.

Ime: Predstavitev vizije, aktivnosti
in delovanja FZAB študentom,
učiteljem in zainteresirani javnosti.

Podelitev priznanja Naj mentor po izboru študentov (prvič
je bilo podeljeno 17. 9. 2014, na šoli za klinične mentorje)
1. Priprava integriranega urnika za študijski program I.
stopnje Zdravstvena nega (1., 2., 3., letnik) glede na
prostorske in kadrovske zmožnosti FZAB in učnih baz ter
glede na ocene in mnenja visokošolskih učiteljev in
študentov (samoevalvacijska anketa).
2. Priprava integriranega urnika za študijski program II.
stopnje Zdravstvena nega in Promocija zdravja (glede na
prostorske in kadrovske zmožnosti FZAB ter glede na
ocene in mnenja visokošolskih učiteljev in študentov
(samoevalvacijska anketa).
3. Priprava integriranega urnika za študijski program III.
stopnje doktorski študij Zdravstvene vede (glede na
prostorske in kadrovske zmožnosti FZAB)
1. Udeležba na sejmu Informativa - na vseslovenskem
sejmu izobraževanja, študiranja in zaposlovanja (januar
2017).
2. Izvedba informativnih dni na FZAB za študijski program
I. stopnje (februar 2016) in za študijski program II. stopnje
(junij, september 2016).
3. Predstavitev delovanja FZAB ob prvem študijskem
dnevu študentom 1., 2. in 3. letnika I. stopnje ter
študentom 1. in 2. letnika II. stopnje.
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- nadgradnja računalniško podprtega načrtovanja
urnika;
- tematsko načrtovanje;
- dopis in anketiranje visokošolskih učiteljev in
sodelavcev o postavitvi urnika za študijsko leto
2016/2017,
- upoštevanje rezultatov samoevalvacijskega
poročila
o
kakovosti
pedagoškega,
izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega in
upravnega dela na FZAB za preteklo študijsko leto
2015/2016.
- priprava načrta realizacije aktivnosti za
posamezen dogodek;
- obravnava predlogov na sejah Katedre za
zdravstveno nego in Študentskega sveta FZAB;
- priprava ppt predstavitve za posamezen
dogodek;
- priprava in tiskanje promocijskega gradiva
- priprava promocijskih zžoženk s strani študentov
FZAB.
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Izobraževanje za
visokošolske učitelje in
sodelavce.

Ime: Načrt izobraževanja Centra
za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo FZAB za leto 2016

Vpeljava
novosti
v
pedagoški proces: e-študij.

Ime: e-študij

Priprava učnih gradiv.

Ime: Priprava novih učnih gradiv
po akreditiranem učnem programu
za študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega in za študijska
programa
druge
stopnje
Zdravstvena nega in Promocija
zdravja
za
študijsko
leto

4. Ob obiskih tujih in slovenskih učiteljev ter delegacij
5. Predstavitve študijskega programa prve stopnje
Zdravstvena nega FZAB na srednjih šolah: Srednja
zdravstvena šola Ljubljana, Srednja zdravstvena šola
Jesenice, Gimnazija Jesenice, Gimnazija Šentvid.
1. Izvedba 11. šole za klinične mentorje, oktober 2017.
2. Izvedba 10. Posveta z mednarodno udeležbo Moja
kariera-Quo vadis, marec 2017.
3. Izvedba izobraževanja za študente tutorje in učitelje
tutorje, februar 2017.
4. Izvedba izobraževanja iz visokošolske didaktike za
visokošolske učitelje in sodelavce, marec 2017.
5. Izvedba 10. mednarodne znanstvene konference,
junij 2017.
6. Izvedba šole za klinične mentorje začetnike,
november 2017.
7. Izvedba drugih načrtovanih aktivnosti v okviru Centra
za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo.
1. Izvajanje e-študija – študij brez predavalnic, ki
omogoča večjo fleksibilnost pri usklajevanju službenih,
družinskih in drugih obveznostih.
2. V obliki e-študija izvedba 8 pedagoških ur seminarjev
pri predmetih Organizacija, management in vodenje v
zdravstvu in zdravstveni negi (2. letnik študija) in
Sociologija zdravja in bolezni (2. letnik študija) ter
posrednih
pedagoških
obveznosti
(konzultacije
študentom) pri seminarjih predmeta Teorije, modeli in
koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega (1.
letnik študija) v študijskem letu 2016/2017. E-študij je bil v
zadnjem študijskem letu izveden pri študentih rednega in
izrednega študija.
Na 2. stopnji so se v e-obliki izvajali:
Management v zdravstvu in zdravstveni negi.
1. V študijskem letu 2016/2017 izdaja novih študijskih
gradiv oz. publikacij:
ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved
(9 ; 2017 ; Bled) Zdravstveni poklici na poti
profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik
predavanj z recenzijo / 9. študentska konferenca s
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-

-

-

Realizacija dogodkov v skladu z letnim
načrtom dela Centra za vseživljenjsko učenje,
karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
FZAB.
Za večje dogodke priprava akcijskega
načrta izvedbe.
Za vsak posamezni dogodek oblikovanje
delovne skupine za izvedbo in idejno
oblikovanje programa.
Za vsak posamezen dogodek priprava
študijskih gradiv (zbornik, izročki predavanj)
in drugih priložnostnih daril (mapa, pisalo,
zvezek) za udeležence.

- priprava spletne učilnice za izvedbo e-študija pri
predmetih Organizacija, management in vodenje v
zdravstvu in zdravstveni negi, Sociologija zdravja
in bolezni ter Teorije, modeli in koncepti
zdravstvene nege in E-zdravstvena nega,
Management v zdravstvu in zdravstveni negi.

- priprava študijskega gradiva poteka v dveh
stopnjah: najprej priprava študijskega gradiva
skripte, nato univerzitetnega učbenika z recenzijo;
- obravnava predlogov za učna gradiva v okviru
dela kateder;
- obravnava pripravljenih študijskih gradiv na
Komisiji za publikacije.
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2016/2017.

področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017 ; [urednica
Sedina Kalender Smajlović]. - Jesenice : Fakulteta za
zdravstvo Angele Boškin, 2017 (Ljubljana : Salve). - 231
str. : ilustr. ; 25 cm [COBISS.SI-ID 91740161].
KONTINUIRAN razvoj zdravstvene nege in njen
prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z
recenzijo = Continuons development of nursing in society
and its contribution to health promotion = proceedings of
lectures with peer review / 10. mednarodna znanstvena
konferenca, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenija, 10th
International Scientific Conference, 8th and 9th June
2017, Bled, Slovenia ; [editors, urednici Brigita Skela
Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za
zdravstvo Angele Boškin = Angela Boškin Faculty of
Health Care, 2017 (Ljubljana : Salve). - 530 str. : ilustr. ;
24 cm [COBISS.SI-ID 92041217].
ŠOLA za klinične mentorje (11 ; 2017 ;
Jesenice) Profesionalizacija mentorstva v kliničnem
okolju : zbornik predavanj / 11. šola za klinične mentorje ;
[urednice Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović, Saša
Mlakar]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele
Boškin, 2017 (Jesenice : A. Abram) [COBISS.SI-ID
93110529].
ZBIRNA mapa kliničnega usposabljanja : zdravstvena
nega, visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje. [Priročnik] / [urednice Marta Smodiš... et al.]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017
([Ljubljana] : Zera). - 159 str. : ilustr. ; 30 cm [COBISS.SIID 93056257].
2. Priprava učnega gradiva v obliki študijskih skript za vse
tiste predmete študijskega programa I. stopnje
Zdravstvena nega in II. stopnje Zdravstvena nega in
Promocija zdravja, kjer ni ustrezne literature.
3. Komisija za publikacije je obravnavala 1 vlogo za
izdajo študijskega gradiva, izdana je bila 1 publikacija z
naslovom Zbirna mapa kliničnega usposabljanja :
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Kontinuirano spremljanje in
vrednotenje tutorskega dela
v vseh izvedenih oblikah
tutorstva
(učiteljsko/
študentsko,
individualno,
predmetno,
uvajalno
tutorstvo ter tutorstvo za tuje
študente).

Ime: Izvedba tutorske dejavnosti v
študijskem letu 2016/2017.

Prostovoljstvo in
humanitarno delo med
študenti

Ime: Povečanje prostovoljstva in
humanitarnega dela med študenti
glede na letni načrt Študentskega
sveta FZAB in Katedre za
zdravstveno nego FZAB.

Ime: Poročilo o izvedbi tutorske
dejavnosti za preteklo študijsko
leto 2016/2017.

zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje.
1. Izvedba učiteljskega uvajalnega tutorstva v
študijskem letu 2016/2017.
2. Izvedba učiteljskega individualnega tutorstva v
študijskem letu 2016/2017.
3. Izvedba učiteljskega predmetnega tutorstva v
študijskem letu 2016/2017.
4. Izvedba študentskega tutorstva v študijskem letu
2016/2017 (razpis, spremljanje, nagrajevanje).
5. Izvedba tutorstva za tuje študente v študijskem letu
2016/2017.
6. Reševanje študentskih problematik s tutorskih
srečanj na sejah kateder na pobudo koordinatorja
tutorjev učiteljev.
7. Izobraževanje učiteljev tutorjev in študentov tutorjev
– Zimska šola tutorstva FZAB 2017: Opolnomočenje
za javno nastopanje.
8. Podelitev priznanj študentom tutorjem v študijskem
letu 2016/2017 (2. 10. 2017).

1. Sodelovanje študentov na prireditvah s področja
zdravstvene vzgoje in promocije zdravja v okviru kraja in
gorenjske regije (osnovne in srednje šole, zdravstveni
domovi, domovi upokojencev, bolnišnica).
2. Sodelovanje študentov na Študentski konferenci.
3. Sodelovanje študentov na predstavitvah šole in
študijskih programov I. stopnje.
4. Sodelovanje študentov ob prvem študijskem dnevu.
6. Sodelovanje pri izvedbi dogodkov Centra za
vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo.
7. Sodelovanje pri študentskem tutorstvu in pri tutorstvu
za tuje študente.
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- proučevanje potreb po obstoječih oblikah
tutorstva;
- informiranje študentov in zaposlenih na FZAB
o obstoječem tutorskem sistemu ob prvem
študijskem dnevu;
- redno spremljanje tutorske dejavnosti na
Komisiji za tutorstvo;
- redno spremljanje dela učiteljev tutorjev na
sejah kateder;
- predstavitev tutorskega sistema na uvodnih in
informativnih dnevih študijskih programov
FZAB;
- načrtovanje programa uvajalnih tutorskih
srečanj za študijsko leto 2017/2018;
- načrtovanja aktivnosti za čim večjo udeležbo
študentov na tutorskih srečanjih;
- redno poročanje o opravljenem tutorstvu
koordinatorju
učiteljev
tutorjev
in
koordinatorju študentov tutorjev (redno
oddajanje poročil o opravljani tutorski
dejavnosti);
- redne seje, sprotni pregled in realizacija
sklepov Komisije za tutorstvo, poročanje
kolegiju dekanje in na sejah Senata
FZAB.
- obravnava predlogov na rednih sejah
Študentskega sveta in na rednih sejah Katedre za
zdravstveno nego. Predloge posredujejo študenti,
učitelji in zunanje okolje;
- priprava načrta realizacije aktivnosti za
posamezen dogodek;
- pohvale najbolj prizadevnim študentom.
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Redno posodabljanje
prenovljene spletne strani

Ime: Prenovljena spletna stran
FZAB: http://www.fzab.si/

1. Posodabljanje izvajalcev študijskega programa
(VSU/VSS) in njihovih kontaktnih podatkov za študijsko
leto 2016/2017.
2. Posodabljanje objavljanja pravnih aktov in navodil s
področja izobraževalne dejavnosti.
3. Posodabljanje predmetnikov študijskih programov (npr.
literatura, nosilci, izvajalci ipd.).
4. Posodabljanje študijskih aktivnosti kot so tutorstvo,
Študentski svet, mednarodno sodelovanje.
5. Posodabljanje izobraževalnih dogodkov Centra.
6. Sprotno obveščanje študentov 1. in 2. stopnje glede
aktualnih študijskih zadev, obveščanje o bližajočih se
zagovorih diplomskih in magistrskih del (spletna oglasna
deska).

- redno pregledovanje in posodabljanje vsebine
glede na sprejete pravne akte, dokumente (npr.
neposredna pedagoška obveza), aktivnosti centra
in sklepe posameznih komisij senata, Senata,
kolegija dekanje in kateder.
- posodabljanje študijskih vsebin od točke 1 do
točke 6 izvaja Referat za študijske in študentske
zadeve, Referat za splošne zadeve in Dekanat.

Izhodiščna vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto in vrednost)
Ime: Izvedba pedagoškega
procesa po akreditiranem
študijskem programu prve stopnje
Zdravstvena nega (2006, 2009) in
izvedba pedagoškega procesa po
akreditiran študijskem programu
druge stopnje Zdravstvena nega
(2008), Promocija zdravja (2015)

Ciljna vrednost v študijskem letu 2016/2017

Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev

1.
2.

-

Ime: Sodelovanje VSU in VSS na
vseh tekočih in na novo
pridobljenih razvojnih in
raziskovalnih projektih FZAB
(MIZŠ, MZ).

6.

Pedagoški proces
Kratkoročni letni cilji za
študijsko leto 2016/2017
Zagotovitev kakovostnega
pedagoškega procesa.

3.
4.
5.

Spodbujanje povezave med teorijo in prakso.
Zagotoviti aktivno vključevanje študentov v
raziskovalno delo FZAB.
Spodbujanje raziskovanja na področju kliničnega
okolja zdravstvene nege.
Znanstveno-raziskovalno izobraževanje in
udejstvovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Pedagoško izobraževanje in udejstvovanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Strokovno izobraževanje in udejstvovanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

-

-

-

-
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spodbujanje povezovanja teoretičnih vsebin
posameznih predmetov z vsebinami klinične
prakse;
izdelava študije primera na klinični praksi
izdelava individualnega dela študenta na
klinični praksi pod nadzorom kliničnega
mentorja/mentorja FZAB;
razpisovanje specifičnih raziskovalnih tem pri
seminarjih na študijskem programu prve in
druge stopnje – vključitev predmetov v
izvedbo raziskovalnih projektov FZAB;
spodbujanje raziskav s kliničnega okolja tako
pri študentih kot VSU/VSS. Za ta namen se
razpišejo specifične raziskovalne teme v
okviru seminarjev študijskega programa I. in
II. stopnje ter aktivno vključevanje VSS in
spremljanje ter sprotno vrednotenje dela;
udeležba VSU in VSS na izobraževanjih s
področja raziskovanja;
udeležba VSU in VSS na izobraževanjih s
področja visokošolskega poučevanja
(visokošolska didaktika);
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-

-

-

-

Nenehno posodabljanje
pedagoškega procesa.

Ime: Posodabljanje akreditiranih
učnih načrtov za predmete na I.
in II. stopnji.
Ime: Ukrepi izboljšav
pedagoškega procesa po
posameznih katedrah FZAB.

1.

2.

3.
4.

5.

Posodabljanje učnih načrtov za obvezne in izbirne
predmete študijskega programa 1. in 2. stopnje za
izvedbo študijskih programov v letu 2016/2017
(posodabljanje študijske literature, vsebine učnega
načrta, spremembe semestra izvedbe in nosilcev
predmeta).
Usklajevanje in izboljševanje dokumentacije in
obrazcev kliničnega usposabljanja za potrebe
študentov, visokošolskih učiteljev in kliničnih
mentorjev v učnih bazah.
Spremljanje študentovega dela na kliničnem
usposabljanju.
Posodabljanje izvedbe pedagoškega procesa:
uvajanje novih, sodobnih oblik pedagoškega dela (eštudij).
Analiziranje uspešnosti izvedbe pedagoškega
procesa v okviru kateder FZAB in priprava ter
vpeljava načrta izboljšav.

-

-

-

-

-
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udeležba VSS na strokovnih izobraževanjih s
področja zdravstvene nege (izobraževanja
Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije);
objavljanje znanstvenih del VSU in VSS v
domačih in tujih priznanih revijah s področja
zdravstven nege in zdravstva;
objavljanje strokovnih del VSU in VSS v
domačih priznanih strokovnih revijah s
področja zdravstvene nege,
predstavljanje znanstvenih in strokovnih del
VSU in VSS na znanstvenih in strokovnih
konferencah s področja zdravstva.
predlog izboljšav izvedbe pedagoškega
procesa po posameznih predmetih za
študijsko leto 2016/2017 in njegova realizacija
po posameznih katedrah FZAB;
pregled učnih načrtov s strani nosilcev
predmetov FZAB ob zaključku študijskega
leta 2016/2017 in posredovanje predlogov za
posodobitve
za
novo
študijsko
leto
2017/2018;
evalvacija intervencij zdravstvene nege na
kliničnem usposabljanju študentov,
dokumentiranih v knjižici zbir intervencij za
klinično usposabljanje za študijsko leto
2016/2017;
uvedba Zbirne mape za študnete na
kliničnem usposabljanju;
načrtno uvajanje sodobnih oblik dela, kot so
problemsko učenje, učenje na izkušnjah,
skupinska oblika dela glede na visokošolsko
izobraževanje 2016 in predloge izboljšav po
posameznih katedrah FZAB;
spodbujanje uporabe avdiovizualnih sredstev
v pedagoškem procesu;
V obliki e-študija izvedba seminarjev pri
predmetih Organizacija, management in
vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi (2.
letnik študija) in Sociologija zdravja in bolezni
(2. letnik študija) ter posrednih pedagoških
obveznosti (konzultacije študentom) pri
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Kontinuirano spremljanje in
vrednotenje pedagoškega
procesa.

Ime: Priprava Evalvacijskega
poročila o kakovosti
izobraževalne, raziskovalne,
razvojne ter upravne dejavnosti za
študijsko leto 2016/2017 in
poslovno leto 2017.
Ime: Izvedba samoevalvacije za
študijsko leto 2016/2017.

1. Zbiranje podatkov – izvedba samoevalvacijskih
anketiranj pri študentih in pri zaposlenih za študijsko leto
2016/2017 takoj po zaključku izvedbe študijskega
procesa.
2. Analiza in interpretacija ter objava rezultatov
evalvacije.
3. Vsebinska posodobitev merskih instrumentov za
samoevalvacijo.

seminarjih predmeta Teorije, modeli in
koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena
nega (1. letnik študija) v študijskem letu
2016/2017. E-študij je bil v zadnjem
študijskem letu izveden pri študentih rednega
in izrednega študija.
Na 2. stopnji se je v e-obliki izvajal predmet
Management v zdravstvu in zdravstveni negi.
Samoevalvacija 2016/2017 po naslednjih
kazalnikih – merskih instrumentih:
evalvacija kakovosti pedagoške izvedbe na
študijskih programih,
evalvacija o zadovoljstvu s pedagoškim
delom pri posameznih predmetih na študijskih
programih FZAB,
evalvacija obremenitev študenta pri
posameznih predmetih na študijskih
programih FZAB,
evalvacija kliničnega usposabljanja,
evalvacija kakovosti izvajanja študijskih
programov,
evalvacija zadovoljstva visokošolskih
učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev,
spremljanje karierne poti,
evalvacija diplomantov FZAB.

3.3.2 Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje:
FZAB se redno zavzema za internacionalizacijo študija in povezovanje s partnerskimi univerzami in fakultetami z namenom razvoja novih skupnih študijskih
programov, izmenjav učiteljev in študentov v okviru programov mobilnosti ter išče priložnosti za kandidiranje na mednarodnih razpisih za razvoj študijskih
programov, ki hkrati omogočajo tudi izmenjavo osebja z namenom poučevanja, raziskovanja, usposabljanja, pridobivanja novih znanj in informacij ter izmenjavo
študentov.
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Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za študijsko leto 2016/2017
Kratkoročni letni cilji za
študijsko leto 2016/2017
Izmenjave visokošolskih
učiteljev in vključevanje le-teh
v študijske procese med
partnerskimi visokošolskimi
institucijami (v okviru
programov mobilnosti in
bilateralnih sporazumov) na
študijskih programih I., II. in III.
stopnje.

Izmenjave študentov med
partnerskimi visokošolskimi
institucijami (v okviru
programov mobilnosti) na
študijskih programih I. in II.
stopnje.
Izvedba mednarodnih
dogodkov (seminarjev,

Izhodiščna vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)
Ime: krepitev mednarodne
mobilnosti in razvoj
mednarodnih študijskih
programov in raziskovalnih
projektov (2008, 6)

Ciljna vrednost v študijskem letu 2016/2017

Realizacija kratkoročnih ciljev v 2016/2017

1. Število visokošolskih učiteljev iz tujine, ki so redni
sodelavci FZAB pri izvedbi študijskih programov I., II. in
III. stopnje ter obseg njihovega sodelovanja v neposredni
(predavanja, seminarji) in posredni (mentorstva,
konzultacije) pedagoški obvezi v posameznem
študijskem letu.
2. Število visokošolskih učiteljev iz tujine, ki v okviru
različnih programov mobilnosti, sodelujejo pri izvedbi
predavanj, delavnic, seminarjev, sledijo nepedagoškim in
raziskovalnim dejavnostim na FZAB v posameznem
študijskem letu.
3. Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev FZAB, ki
sodelujejo v pedagoškem procesu tujih visokošolskih
inštitucij ter obseg njihovega sodelovanja v posameznem
študijskem letu.
4. Število in obseg gostujočih obiskov visokošolskih
učiteljev in sodelavcev FZAB na tujih institucijah v
posameznem študijskem letu.

1. Na študijskem programu prve stopnje v
študijskem letu 2016/2017 nismo gostili VSU iz
tuje institucije.
V letu 2016/2017 smo gostili dve VSU iz tuje
institucije na programu druge stopnje - izr. prof.
dr. Fiona Murphy (predmet Teorija in praksa
zdravstvene nege) in izr. prof. dr. Alice Kiger
(predmet Aplikacija sodobnih teorij etike v
prakso zdravstvene nege).
2. Na dogodkih Centra je bilo v letu 2016/2017
aktivnih 11 tujih VŠU: dr. Walter Sermeus, KU
Leuven Institute of Healthcare Policy, Belgija; dr.
Fiona Murphy, University of Limercik, Irska; dr.
Joanne Brooke, Oxford Institute of Nursing,
Midwifery and allied Health research; dr. Birgit
Vosseler FHS St. Gallen, University of Applied
Sciences; dr. Cecilia Rokusek, International
health consultant; dr. Sue Maxwell Nova
Southeastern University, ZDA; Monika Rybacka,
Oxford University Hospitals; Idriz Sopijani, AAB
College, Kosovo; dr. Dragana Milutinović in dr.
Dragana Simin, University of Novi Sad, Faculty
of Medicine; dr. Jackie Nicol, Edinburgh Napier
University
3. 1 VSU FZAB se je udeležil Erasmus+
mobilnosti z namenom poučevanja.
4. Na tujo visokošolsko institucijo so z namenom
udeležbe na mednarodnih konferencah odšle 3
osebe.
1. 5 študentov na I. stopnji je odšli na izmenjavo
na tujo visokošolsko institucijo.
2. Na FZAB smo gostili 6 tujih študentov I.
stopnje.

Ime: mednarodne izmenjave
(2009, 3)

1. Letno število izmenjav študentov z FZAB na institucije
partnerice.
2. Letno število izmenjav tujih študentov na FZAB.

Ime: mednarodni dogodki in
članstva (2009, 4)

1. V okviru mednarodnih sporazumov vključevanje v
izvedbo skupnih mednarodnih dogodkov (delavnice,
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1. Objava skupnih strokovnih člankov v okviru
posvetov, konferenc in šol.
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seminarji, konference) – izvedba vsaj enega od teh
dogodkov letno.
2. Priprava skupnih študijskih gradiv (zborniki, pedagoško
gradivo, strokovni članki itd.).

delavnic, konferenc).

Internacionalizacija študija in
povezovanje s tujimi
partnerskimi visokošolskimi
institucijami v okviru razvojnih
in raziskovalnih projektov.
Promocija in prepoznavnost
FZAB v mednarodnem okolju

Ime: internacionalizacija
študija (2009, 2)

Ime: mednarodna
prepoznavnost FZAB (2009, 5)

1. V okviru mednarodnih sporazumov vključevanje v širše
skupine za prijavo na mednarodne razpise kot partnerji ali
nosilci.
2. Število pridobljenih mednarodnih razpisov za razvoj
študijskih programov.
1. Vzpostavljena pregledna in informativna angleška
spletna stran.
2. Drugo promocijsko gradivo: zloženke, oglasi, letaki itd.
3. Gradivo za tuje študente (izmenjave na področju
klinične prakse).
4. Promocija na spletnih straneh institucij partneric.
5. Priprava in gostiteljstvo mednarodnih dogodkov na
FZAB.
6. Vabljena predavanja VSU iz FZAB na mednarodnih
dogodkih v tujini.
7. Vključevanje v mednarodne razvojne in raziskovalne
projekte.

2. Izvedba mednarodne znanstvene konference
v izvedbi FZAB (junij 2017).
3. Izvedba 10. posveta z mednarodno udeležbo
Moja kariera – Quo Vadis (marec 2017)
4. V okviru dogodka je izšel zbornik predavanj
5. Izvedba Znanstvene kavarne v okviru projekta
»Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina«
(september 2017).
1. V letu 2017 smo bili povabljeni k štirim
mednarodnim projektom.

1. Spletna stran se sproti ažurira.
2. Vzpostavljanje novih partnerstev in njihova
udeležba in sodelovanje na mednarodnih
dogodkih FZAB v letu 2017.
3. Izvedba mednarodne znanstvene konference
in drugi mednarodni dogodki v okviru Centra.
4. VSU FZAB na tujih visokošolskih institucijah
izvajajo predavanja.

3.3.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost
3.3.3.1 ARRS projekti / programi v 2017
FZAB je od meseca decembra 2007 vpisana v register ARRS in ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega (2672).
ARRS PROJEKTI V 2017:
- ARRS – CRP V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega
izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju; nosilec FZAB, 2015-2017
 ARRS: Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v Sloveniji: razvoj strategije za
medpoklicno izobraževanje – 2017 – 2018, FZAB nosilec projekta, Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicine – partnerja projekta
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-

P3-0360, program za obdobje 2009-2017: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«, nosilec
Klinika Golnik, sodeluje FZAB, 2008, projekt se zaključi v 2018.

3.3.3.2 MEDNARODNI AKTUALNI RAZISKOVALNI PROJEKTI v 2017
Naslov projekta:

Vrsta projekta:

Sodelujoči:

Joint Action on frailty- JA ADVANTAGE (2016 – 2018)

Mednarodni
raziskovalni

Nosilec za Slovenijo
NIJZ; FZAB - partner

'International Dementia and Culture Collaboration' (2017 – 2018)

Mednarodni
raziskovalni

Nosilec: Oxford
Institute of Nursing
and Allied Health
Research, Partnerji:
FZAB, Oxford
Brookes University,
University of Essex,
University of
Greenwich,
University of
Auckland

Projekt ni financiran

Eastern Europe Nurses’ Centre of Excellence for Tobacco Control – Developing Nurse
Champions for Tobacco Dependence Treatment“ (EE-COE II) (2017-2018)

Mednarodni
raziskovalni

Nosilec: Centre of
Excellence in
Prague – Society
for Treatment of
Tobacco
Dependence
(STTD), partnerji
so iz: Czech
Republic, Hungary,
Romania,
Slovakia, Slovenia.

10.000$ v letu 2017

E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health
Services´ Transition (ProInCa) 2017-2020

Mednarodni
raziskovalni

Nosilec je
JYVASKYLAN
AMMATTIKORKEAK
OULU iz Finske.
FZAB partner

2017 – 2020,
44.200,00 EUR
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3.3.3.3 RAZVOJNI PROJEKTI V 2017 (domači in mednarodni)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobljeni projekti v 2017:
Podatki o javnem razpisu, projektu in financerju:

ESS: STAR-VITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev
(MDDZS)

ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega
visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih
Fakultete za zdravstvo Jesenice (MIZŠ)

Vrsta
projekta
Slovenski,
aplikativni

Nosilec /
Status FZAB
Partner

Slovenski,
aplikativni

nosilec

Izvajalci / Sodelujoči
izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič, izr. prof. dr. Mirna
Macur, doc. dr. Katja
Pesjak

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič

Trajanje
projekta
2017-2022

Pridobljena
sredstva projekta:
21.0587,00

2016-2017

27.000,00

Še raziskovalno delo v RS, kot je navedeno v uvodu
3.3.3.4 Raziskovalna in razvojna dejavnost, realizacija 2017
Deleži zaposlitve v FTE po letih iz projektov raziskovanja in razvoja na FZAB:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ARRS – vpetost raziskovalcev

0,26

0,1645

0,20

0,20

0,09

0,11

0,07

0,08

0,075

zaposlitev raziskovalca iz sredstev na ARRS

0,20

0,15

0,20

0,00

0,00

0,00

0,104

0,24

0,08

0,404

1,83

0,66

2,00

2,35

2,77

0,56

0,18

0,29

0,17

0,25

0,00

0,00

0,00

/

0,00

0,32

0,73

0,94

1,22

0,19

0,08

1,194

1,14

0

0,86

0,62

0,35

4,008

2,45

0,88

MIZŠ - razvojni projekti na razpisih
Ministrstvo za zdravje

0,13

Mednarodni projekti

0,00

0,00

Norveški finančni mehanizem - MGRT
DRUGO (ZZZS)
SKUPAJ ARRS+MVZT v FTE

0,994

2,1445
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3,17

3,82
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Iz sredstev raziskovalne in razvojne dejavnosti je bilo v letu 2017:
- 0,157 FTE iz sredstev ARRS – projekti in programi (P3-0360, program za obdobje 2009-2017: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v
Sloveniji: od epidemiologije do genetike«, nosilec Klinika Golnik; CRP V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno
primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu
razvoju, (razpis je delno financiran s strani ARRS, delno s strani MIZŠ);
- 0,29 FTE iz razpisov MIZŠ – razpis CRP V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in
terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (razpis je delno financiran s
strani ARRS, delno s strani MIZŠ);
- 0,00 FTE iz razpisov MZ – ni razpisov;
- 0,08 FTE iz mednarodnih razpisov (E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition
(ProInCa))
- 0,35 FTE razpisa MDDZS (Star-Vital) ter projekt Centre of excelence – Tobacco Control 2017)
Skupaj FTE iz raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2017; 0,88.
Kratkoročni letni
cilj za leto 2017
Vpetost v klinično
okolje preko
raziskovalnih
projektov

Ukrepi (naloge), ki so potrebni za
uresničitev oz. ohranitev
-

-

Mednarodna
raziskovalna
vključenost

-

Delovanje raziskovalne skupine
Klinika Golnik in FZAB,
nadaljevanje z raziskovalnim
delom, priprava raziskovalnega
poročila in predstavitev
raziskave.
FZAB se vključi v več
institucionalno raziskovalno
skupino, priprava raziskovalnega
načrta za del raziskave, kjer je
zadolžena FZAB, izvedba
raziskave.
Delo raziskovalnih skupin po že
pripravljenih načrtih posamezne
raziskave

Ime kazalnika
Ime: Aktivni
raziskovalni
projekti ARRS

Ime: Aktivni
raziskovalni
mednarodni
projekti

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (leto
in vrednost)
Od 2007 naprej

Od 2010 naprej
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Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017

1. Nadaljevanje P3-0360, program za obdobje 20092017: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in
astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«,
nosilec –Klinika Golnik, sodeluje FZAB –
REALIZIRANO
2. Nadaljevanje in zaključitev projekta V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v
Sloveniji:
mednarodno
primerljiv
sistem
sekundarnega in terciarnega izobraževanja v
zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka
znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju
3. Prijave na razpise ARRS. - REALIZIRANO
Izvajanje projektnih aktivnosti v okviru projektov:
1. Joint Action on frailty- JA ADVANTAGE
2. International Dementia and Culture Collaboration' „
3. Eastern Europe Nurses’ Centre of Excellence for
Tobacco Control – Developing Nurse Champions for
Tobacco Dependence Treatment“ (EE-COE II.);
4. E+Promoting the Innovation Capacity of Higher
Education in Nursing during Health Services´
Transition (ProInCa)

Predvideni viri
financiranja
ARRS

1. Sredstva EU
pridobljena na
razpisu Erasmus+
2. Lastna
sredstva
3. Lastna
sredstva in
sredstva EU
pridobljena na
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razpisu
Pridobivanje novih
raziskovalnih in
razvojnih projektov
na razpisih

-

Spremljanje razpisov
Prijava na razpise
Določitev skupin za prijavo in
odgovornih oseb

Ime: Spremljanje in
prijava na razpise

Od 2008 naprej

1.

2.
3.

Objava rezultatov
raziskave

-

Vključevanje priprave objave v
letne razvojne načrte zaposlenih

Razširjanje znanja
o pomenu
raziskovanja in
razvoja

-

Priprava programa Centra in
realizacija dogodkov

Ime: Razširitev
rezultatov
raziskovalnega
dela
Ime: Izobraževanje
in usposabljanje za
raziskovanje

Od 2007 naprej

1.

Od 2008 naprej

1.
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ARRS razpisi: REALIZIRANO – prijavili smo sem
na dva ARRS razpisa,, prijavili smo 3 projekte
(rezultat še čakamo)
MDDZS: prijava projetka STAR-VITAl, nosilec UP,
projekt potrjen - REALIZIRANO
EU: EU/EACEA Erasmus+, Horizon 2020, EU 3rd
Health Programme 2014-2020, COST Action,
ERANET – REALIZIRANO, Prijavili smo se na 6
mednarodnih razpisov in en slovenski razpis –
Uspešni smo bili na enem razpisu (projekt
ProInca)
Priprava in objava znanstvenih člankov in
prispevkov na znanstvenih konferencah na osnovi
izvedenih raziskav - REALIZIRANO
Center: 10. mednarodna znanstvena konferenca,
11. šola za klinične mentorje, 10. posvet Moja
kariera – Quo Vadis, 9. šola tutorstva in 9. šola
visokošolske didaktike. Izvedli smo tudi Šolo za
klinične mentorje začetnike. V sklopu projekta
Tobacco Control smo izvedli delavnice za
osveščanje proti kajenju - Usposabljanje
diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za
zdravljenje odvisnosti od tobaka. V okviru projekta
(ARRS projekt Bi-US/17-18-034): 'Stopnja znanja
o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v
domovih za starejše in zdravstvenih domovih v
Sloveniji: Razvoj strategije za medpoklicno
izobraževanje' smo izvedli strokovno delavnico
The Healthy Brain Boot Camp. Izvedli smo tudi
izkustveno delavnico Promocija zdravja na
delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje
bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi
za naročnika. Ponovno smo organizirali
študentsko konferenco: 9. študentska konferenca:
Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in
razvoja novih poklicnih vlog. - REALIZIRANO

Lastna sredstva
za financiranje
prijav

Lastna sredstva in
sredstva EU
pridobljena na
razpisu
Lastna sredstva,
kotizacija
dogodka,
sponzorji dogodka
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Drugi kazalniki
dela

-

-

Usklajenost na področju del in
nalog na nivoju VSU in celotne
FZAB za doseganje ciljev na
področju raziskovanja in razvoja
preko kateder FZAB
Spremljanje odprtih prijav in
spodbujanje k prijavi
V program Centra vključiti
spoznanja aktivnih in zaključenih
raziskovalnih in razvojnih
projektov.

Ime: Kazalniki
razvoja
raziskovanja

Od 2008 naprej

Kazalniki raziskovalnega dela za leto 2016:
Pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz
ARRS, MIZŠ, MZ, MGRT, EU in drugih virov REALIZIRANO.
Aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah,
posvetih idr - REALIZIRANO.
Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela FZAB v
domačih in mednarodnih revijah - REALIZIRANO.
Število citatov in točk ter izpolnjevanje pogojev
raziskovalcev FZAB za prijave na razpise ARRS REALIZIRANO.
Povečati FTE na področju raziskovanja in razvoja
v primerjavi s prejšnjimi leti – DELEŽ FTE ZA 2017
JE NEKOLIKO NIŽJI KOT V LETU 2016 – vezano
na obdobje zaključevanja projeketov in hkratnega
začetka novih projektov.
Uporaba in integracija dokazov raziskovanja v
neposredni klinični praksi, okolju idr - REALIZIRANO.

Lastna sredstva,
sredstva MIZŠ,
MZ, ARRS, EU

3.3.4 Financiranje in upravljanje:
Kratkoročni letni cilj za leto 2017
Dopolnitve v obstoječi ureditvi registra
organizacijskih pravnih aktov iz naslova
izvedbe novega študijskega programa
tretje stopnje Zdravstvene vede in
glede na morebitna priporočila notranje
ter zunanje presoje
Priprava pogodb za izvedbo izbirnega
kliničnega usposabljanja za 2016/2017

Priprava pogodb za izvedbo
študijskega procesa (klinično
usposabljanje, izbirno klinično
usposabljanje, avtorske in podjemne
pogodbe) za študijsko leto 2016/2017

Ukrepi (naloge), ki so
potrebni za uresničitev
oz. ohranitev
Pregled obstoječega
registra in dopolnitev z
novimi akti ter obrazci

Pridobitev podatkov o
učnih bazah s statusom
učne baze, ki bodo sprejele
študente FZAB
Posodobitev seznama
učnih baz za 2016/2017,
priprava pogodb za redni in
izredni študij

Ime kazalnika
Dokumentiranje in
arhiviranje (2007
naprej)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
Poteka od 2007 naprej v
skladu z normativnimi
akti na tem področju

Ciljna vrednost kazalnika v letu
2017

Predvideni viri
financiranja

Urejenost organizacijsko pravnih
aktov FZAB v skladu z zahtevami
standardov kakovosti in
Poslovnika kakovosti

MIZŠ in drugi viri

Dokument o statusu
učnih baz in pogodbe

Poteka od 2007 naprej v
skladu z normativnimi
akti na tem področju

Ureditev medsebojnega
sodelovanja z učnimi bazami

MIZŠ in drugi viri

Priprava pogodb z
učnimi bazami

Poteka od 2007 naprej v
skaldu z normativnimi
akti na tem področju

Ureditev poslovanja z učnimi
bazami

MIZŠ in drugi viri
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Priprava pogodb o zaposlitvi in prijava
dopolnilno zaposlenih visokošolskih
učiteljev na ZZZS iz naslova morebitne
spremembe deleža zaposlitve glede na
preteklo študijsko leto

Dokument NPO
2016/2017, sporočanje
prijav oz. sprememb
prijav/odjav zaposlenih na
ZZZS v skladu z %
zaposlitve na FZAB
Dopolnitve KIJZ z
aktualnimi podatki

Priprava pogodb za
zaposlene

Poteka od 2007 naprej v
skaldu z normativnimi
akti na tem področju

Ureditev kadrovskih zadev

MIZŠ in drugi viri

Obveščanje javnosti

Od 2007 naprej na
spletni strani

Ažuriran KIJZ

MIZŠ in drugi viri

Usposabljanje
zaposlenih za
strokovne naloge

Kontinuirana naloga od
2008 naprej

Pravilno izpolnjevanje
dokumentacije zahtevkov in
projektov

MIZŠ in drugi viri

Pridobitev koncesijskih sredstev za
izvedbo študijskega programa druge
stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.)

Pridobitev ustreznih
informacij za prijavo
projektov in izpolnjevanje
zahtevkov
Seznanitev MIZŠ z rezultati
izvajanja programa in
kakovostjo izvedbe

Financiranje rednega
študija akreditiranih
programov

V 2016/2017 koncsija s
strani MIZŠ še vedno ni
bila podeljena

Pridobiti koncesijo za redni študij

MIZŠ

Pridobitev koncesijskih sredstev za
izvedbo študijskega programa druge
stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

Seznanitev MIZŠ z rezultati
izvajanja programa in
kakovostjo izvedbe

Financiranje rednega
študija akreditiranih
programov

V 2016/2017 koncsija s
strani MIZŠ še vedno ni
bila podeljena

Pridobiti koncesijo za redni študij

MIZŠ

Povečanje sposobnosti zaposlenih za
pridobitev razpisov v EU in RS

Zaposlitev kadrov, ki imajo
kompetence in sposobnosti
za pridobitev razpisov in
vodenje le teh

Vzpostavitev
učinkovitega
raziskovalnega tima

Poteka od 2013 naprej

Kontinuirano povečevati delež
sredstev, ki so pridobljena na
R&R razpisih

Lastni viri, viri iz
R&R razisov

Dopolnitve Kataloga informacij javnega
značaja (KIJZ)
Izobraževanje na področju novosti pri
prijavi projektov in pripravi zahtevkov

3.3.5 Spremljanje in izboljševanje kakovosti
Kratkoročni letni cilj za leto 2017
Aktivnosti za obnovitev standarda ISO
9001: 2008 in standarda za Kakovost
za prihodnost vzgoje in izobraževanja
(2. izdaja), prehod na nove zahteve

Ukrepi (naloge), ki so
potrebni za uresničitev
oz. ohranitev
Izvedena prehodna
notranja presoja.
Izveden vodstveni
pregled.

Ime kazalnika
Certificiranje sistema
kakovosti.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
Aktivnost poteka od 2009
naprej.

Ciljna vrednost kazalnika v letu
2017

Predvideni viri
financiranja

Certificiranje dejavnosti FZAB za
sistem vodenja Visokošolsko
izobraževanje na prvi in drugi
bolonjski stopnji, kontinuirano

MIZŠ in drugi viri.
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standarda ISO 9001: 2015 in Kakovost
za prihodnost vzgoje in izobraževanja
(3. izdaja).
Ohranitev mednarodne akreditacije
fakultete in programov.

-

Izvedena prehodna
presoja.

Samoevalvacija.

-

Posodobiti kazalnike
spremljanja glede na
normativne akte in
ugotovitve prejšnjih
evalvacij.
Priprava načrta
samoevalvacijskega
anketiranja za
študijsko leto
2016/2017.

-

Kakovost pedagoškega osebja.

Izdelava meril za izvolitev
v naziv po standardih
NAKVIS.

Samoevalvacija
delovanja FZAB.

Aktivnost poteka od 2007
naprej.

Izvolitve v nazive in
usposabljanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev.

Aktivnost izvedbe
postopkov izvolitve v
nazive poteka od 2010.
Aktivnost izvedbe
izobraževanj iz
visokošolske didaktike
poteka od 2009.

Redno obvezno
izobraževanje s
področja visokošolske
didaktike.

Nagrajevanje in motivacija študentov in
VSU/VSS.

Izvedba postopka podelitve
pohval, priznanj in nagrad
FZAB za izjemne dosežke
na znanstvenoraziskovalnem in
izobraževalnem področju
za študijsko leto
2015/2016.

Nagrajevanje in
motivacija študentov
in VSU/VSS.

Aktivnost podelitve
pohval, priznanj in
nagrad poteka od 2011.
Aktivnost podelitve
priznanj za tutorsko
dejavnost poteka od
2010.
Aktivnost podelitve
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podiplomsko profesionalno
izobraževanje ter znanstvenoraziskovalna dejavnost s
področja zdravstvene nege in
zdravstva po standardih
kakovosti v RS in izven.
Posodobljeni so bili nekateri
merski instrumenti.
Nadaljna izvedba e – anketiranja.
Vpeljave izboljšav v VIS – u.
Stalno spremljanje kazalnikov iz
ReNPVŠ 2011-2020, Evropskih
standardov za kakovost visokega
šolstva (prvi del).
Priprava dokumenta Načrt
samoevalvacijskega anketiranja
za študijsko leto 2016/2017.
Tekoča izvedba postopkov
izvolitev v nazive na osnovi
lastnih Meril za izvolitve v nazive
visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev, ki so
bila izdelana na podlagi
minimalnih standardov za
kakovost v visokem šolstvu.
Izvedba visokošolske didaktike:
Metodološka znanja za pripravo
diplomskega dela – prenova
diplomskih del.
Podelitev pohval študentom z
najvišjim povprečjem ocen v
posameznem letniku študija.
Podelitev Priznanja Angele
Boškin študentu z najvišjim
povprečjem ocen na celotnem
študiju na I. in na II. stopnji
študijskega leta 2016/2017,
- podelitev Nagrade Angele
Boškin za najboljša diplomska in

MIZŠ in drugi viri.

MIZŠ in drugi viri.

MIZŠ in drugi viri
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Podelitev priznanj za
prizadevno tutorsko
dejavnost študentom
tutorjev.

priznanj za humanitarno
delo in prostovoljstvo
poteka od 2012.

Podelitev pohval
študentom za
humanitarno delo in
prostovoljstvo.

Nadaljnje izvajanje e-študija.

Izvedba e-študija pri
predmetih študijskega
programa prve stopnje
Zdravstvena nega,
redni študij.

e-študij.

Aktivnost poteka od
2011.

magistrska dela (najmanj 2
nagradi),
- podelitev priznanj najboljšim
študentom tutorjem za opravljeno
tutorsko dejavnost v študijskem
letu 2016/2017,
- podelitev pohval študentom za
opravljeno humanitarno delo in
prostovoljstvo v študijskem letu
2016/2017.
- Priprava spletne učilnice Moodle
za izvedbo e-študija.
- V obliki e-študija izvedba 8
pedagoških ur seminarjev pri
predmetih Organizacija,
management in vodenje v
zdravstvu in zdravstveni negi (2.
letnik študija) in Sociologija
zdravja in bolezni (2. letnik
študija) ter posrednih pedagoških
obveznosti (konzultacije
študentom) pri seminarjih
predmeta Teorije, modeli in
koncepti zdravstvene nege in Ezdravstvena nega (1. letnik
študija) v študijskem letu
2016/2017. E-študij je bil v
zadnjem študijskem letu izveden
pri študentih rednega in
izrednega študija.
Na 2. stopnji so se predmeti v eobliki izvajali pri predmetu
Management v zdravstvu in
zdravstveni negi.
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4 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU
2017
4.1

Izobraževalna dejavnost (študijski programi, kontinuirano profesionalno podiplomsko izobraževanje, razvojne aktivnosti vezane
na izobraževanje)

Leto 2017 je bilo na področju izobraževalne dejavnosti dinamično. V skladu z načrtom dela smo sledili zastavljenim nalogam in ciljem ter odgovorno pristopali k
njihovi realizaciji. V nadaljevanju je prikazana realizacija ciljev z obrazložitvijo. Na izobraževalni dejavnosti so aktivno delovale naslednje komisije Senata:
Komisija za študijske in študentske zadeve, Komisija za diplomska in podiplomska zaključna dela, Komisija za magistrske zadeve, Komisija za kakovost in
evalvacije, Komisija za tutorstvo in Disciplinska komisija FZAB. Na področju pravnih aktov smo naredili večje dopolnitve in prenovo Pravilnika o postopku priprave
in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje na FZAB, Pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in
upravnega dela na FZAB, Navodla za pripravo diplomskgea dela, ki temelji na pregledu literature. Pripravili smo pravni akt Pravilnik o postopku pridobitve
naslova doktor znanosti na doktorskem študijskem programu zdravstvene vede na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Skozi vso leto smo se na področju izobraževalne dejavnosti posvečali posebno pozornost kakovosti pedagoškega procesa in le-tega nenehno izboljševali.
Samoevalvacijsko anketiranje je potekalo na podlagi izdelanega načrta samoevalvacijskega anketiranja, ki je vključeval anketiranje evalvacije teoretičnih
predmetov in kliničnega usposabljanja. Vsebinsko smo posodobili merske instrumente za samoevalvacijo izobraževalne, raziskovalne in upravne dejavnosti.
V letu 2017 smo podelili diplome 68 diplomantom študijskega programa prve stopnje in 0 diplom na študijskem programu druge stopnje.
Petič smo podelili pohvale in priznanja najboljšim študentom, nagrade diplomskim in magistrskim delom, visokošolskemu učitelju in sodelujoči organizaciji –
Psihiatrična bolnišnica Begunje, v katerem poteka pomemben del kliničnega usposabljanja študentov FZAB. V letu 2017 smo nadaljevali z izvedbo e-študija pri
predmetih študijskega programa prve in druge stopnje.
Kratkoročni prednostni cilji
Spremljanje in nadgradnja
vzpostavljenega sistema
celovitega obvladovanja kakovosti
na področju študijskih in
izobraževalnih programov.

Pričakovani rezultati v letu
2017
Spremljanje in nadgradnja
samoevalvacijskih
postopkov dela fakultete v
skladu s sprejetimi Pravili
o spremljanju in
ocenjevanju kakovosti
izobraževalne,
raziskovalno-razvojne in
upravne dejavnosti na
FZAB ter Navodili o
izvajanju
samoevalvacijskega

Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. Priprava načrta samoevalvacije FZAB na pedagoškem in upravnem področju za študijsko
leto 2016/2017. Načrt je pripravil Referat za študijske in študentske zadeve (samoevalvacija teoretičnega
dela študijskega programa) in koordinatorica kliničnega usposabljanja (samoevalvacija kliničnega
usposabljanja) pod vodstvom Predstojnice centra za kakovost in evlavacije. V skladu s sprejetim načrtom
samoevalvacije so bila izvedena vsa samoevalvacijska anketiranja v študijskem letu 2016/2017 na
izvedenih študijskih programih:
evalvacija kakovosti pedagoške izvedbe študijskih programov,
evalvacija o zadovoljstvu s pedagoškim delom pri posameznih predmetih na študijskih programih
FZAB,
evalvacija obremenitev študenta pri posameznih predmetih na študijskih programih FZAB,
evalvacija kliničnih mentorjev v učnih bazah,
evalvacija kliničnega usposabljanja,

75

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

anketiranja na FZAB.
Evalvacijsko poročilo o
kakovosti pedagoške,
izobraževalne,
raziskovalno razvojne ter
upravne dejavnosti.

Spremljanje postopkov
diplomiranja in magistriranja na
FZAB in uvajanje izboljšav na
osnovi letnega evalvacijskega
poročila.

Realizacija celotnega procesa
šestega postopka diplomiranja in
petega postopka magistriranja na
študijskem programu druge
stopnje Zdravstvena nega.

Skrb za izvrševanje pravnih aktov
s področja izobraževalne
dejavnosti.

Posodabljanje obstoječih pravnih
aktov in priprava novih pravnih
aktov, ki urejajo področje
izobraževalne dejavnosti na
FZAB

-

evalvacija organizacijske klime,
evalvacija karierne poti in
evalvacija diplomantov FZAB.

Na osnovi zbranih in analiziranih podatkov je bilo izdelano Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške,
izobraževalne, raziskovalno razvojne ter upravne dejavnosti.
Ob zaključku študijskega leta 2016/2017 sta bili narejeni dve analizi uspešnosti študentov po posameznih
predmetih in njihova predstavitev na seji Senata (julij 2017 ob zaključku poletnega izpitnega obdobja,
konec septembra 2017 po zaključenih izvedbah vseh izpitov). Na osnovi analize študijske uspešnost
študentov FZAB je Senat ob zaključku študijskega leta 2016/2017 sprejel dodatne izpitne roke pri
predmetih, ki so dosegli manj kot 50% končno uspešnostjo.
Realizirano. Realiziran je bil postopek diplomiranja v celoti, in sicer od obravnav in potrditev dispozicij
diplomskih del na Komisiji za diplomske zadeve, preko oddaje diplomskega dela, do zagovora in podelitve
diplom 65 diplomantom študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega na FZAB.
Dopolnjen je bil Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu
prve stopnje Zdravstvena nega na FZAB.
V letu 2017 je bil v realiziran tudi postopek magistriranja na študisjkem programu druge stopnje
Zdravstvena nega, od obravnav in potrditev dispozicij magistrskih del na Komisiji za magistrske zadeve.
Dopolnjen je bil Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu
druge stopnje na FZAB.
Na osnovi rednega delovanja Komisije za diplomske zadeve in Komisije za magistrske zadeve je bil
pripravljen seznam potencialnih mentorjev in naslovov diplomskih del ter potencialnih mentorjev in
področij magistrskih del v študijskem letu 2016/2017. Študenti prve stopnje študijskega programa
Zdravstvena nega in druge stopnje študijskega programa Zdravstvena nega ter Promocija zdravja so v
letu 2017 javno objavili 20 znanstvenih prispevkov na konferenci (4 na študentski konferenci s področja
zdravstvenih ved, 16 na mednarodni znanstveni konferenci FZAB) in 5 raziskovalnih projektov.
V letu 2017 je nadalje deloval tudi ALUMNI klub, ki je bil vzpostavljen v letu 2012 in katerega namen je
negovati povezanost in komunikacijo med diplomanti vseh generacij, negovati pripadnost diplomantov
šoli, promovirati dosežke diplomantov FZAB na področju zdravstvene nege in zdravstva v RS in izven,
ustvarjati in spodbujati sodelovanje med člani ALUMNI kluba, zdravstvenimi in socialno varstvenimi
zavodi, ter drugimi družbenimi institucijami, zagotoviti možnosti za vključevanje diplomantov pri razvoju
FZAB, prispevati k osebnemu in strokovnemu razvoju diplomantov in zavodov, kjer delujejo člani ALUMNI
kluba ter diplomantom omogočiti druženje in povezovanje. Alumni klub deluje v okviru Centra za
vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
Realizirano. Na osnovi spremljanja izvedbe študijskega procesa na prvi in na drugi stopnji študija in
upoštevanja predlogov izvajalcev študijskega procesa, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ter študentov
so se iskale možnosti za uvajanje izboljšav v obstoječe pravne akte in možnosti za pripravo novih pravnih
aktov, ki urejajo področje izobraževalne, študijske in pedagoške dejavnosti. Dopolnitve obstoječih in
priprave novih pravnih aktov so bile obravnavane najprej v delovnih skupinah (katedre, kolegij dekanje,
komisije) in nato potrjene na sejah Senata.
Dopolnjeni so bili sledeči pravni akti:
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Priprava novih študijskih
programov:doktorski študij
Zdravstvene vede, programi za
izpopolnjevanje.
Realizacija mednarodnega
sodelovanja v študijskem letu
2016/2017.

Nagrajevanje študentov, VSU,
učne baze in kliničnih mentorjev

Priprava dokumentacije in oddaja
vloge v postopek akreditacije.
Realizacija letnega načrta
mednarodnih izmenjav.

Nagrajevanje najuspešnejših
študentov v študijskem letu
2016/2017, visokošolskih
učiteljev, učne baze in kliničnih
mentorjev

- Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje
Zdravstvena nega na FZAB,
- Navodila za pripravo diplomskega dela na FZAB,
- Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje
na FZAB,
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na FZAB,
- Pravilnik o disciplinski odgvornosti študentov na FZAB,
- Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in upravnega dela na
FZAB,
- Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
- Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah na FZAB.
Doktroski študij Zdravstvene vede– vloga je bila pregledana, študijski program je bil akreditiran v 2016.
Programi za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom in Psihiatrična zdravstvena nega:
vlogi sta bili pregledani, študijska programa sta bila akreditirana v 2016.
Realizirano. Na študijskem programu prve stopnje v letu 2016/2017 nismo gostili visokošolskih
profesorjev.
V letu 2016/2017 smo gostili dve visokošolski učiteljici na programu druge stopnje – Fiono Murphy
(predmet Teorija in praksa zdravstvene nege) in Alice Kiger (predmet Aplikacija sodobnih teorij etike v
prakso zdravstvene nege).
Na dogodkih Centra je bilo v letu 2016/2017 aktivnih 11 tujih VŠU: dr. Walter Sermeus, KU Leuven
Institute of Healthcare Policy, Belgija; dr. Fiona Murphy, University of Limercik, Irska; dr. Joanne Brooke,
Oxford Institute of Nursing, Midwifery and allied Health research; dr. Birgit Vosseler, FHS St. Gallen,
University of Applied Sciences; dr. Cecilia Rokusek, International health consultant; dr. Sue Maxwell,
Nova Southeastern University, ZDA; Monika Rybacka, Oxford University Hospitals; Idriz Sopijani, AAB
College, Kosovo; dr. Dragana Milutinović in dr. Dragana Simin, University of Novi Sad, Faculty of
Medicine; dr. Jackie Nicol, Edinburgh Napier University.
Realizirano. V letu 2017 je bilo izvedeno šesto nagrajevanje izjemnih uspehov in dosežkov na
znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju študentov in visokošolskih učiteljev/sodelavcev v
študijskem letu 2016/2017. Podelitev nagrad, za katero je bil pripravljen poseben protokol, je potekala ob
prvi in drugi podelitvi diplom. Podeljene so bile sledeče nagrade:
- Pohvala fakultete: trem študentkam z najvišjim povprečjem ocen posameznega letnika na I. stopnji in eni
študenti na II. stopnji.
- Priznanje Angele Boškin za študente: 1 študentki z najvišjim povprečjem vseh opravljenih izpitov
študijskega programa I. stopnje. To priznanje pa ni imelo nagrajenca na študijskem programu II. stopnje.
- Nagrada Angele Boškin: 1 najboljše diplomske delo, 1 najboljše magistrsk delo
- Priznanje Angele Boškin za učitelje: 1 visokošolskem učitelju za pedagoško delo v študijskem letu
2016/2017.
- Priznanje fakultete: 1 sodelujoči organizaciji za sodelovanje s fakulteto na področju kliničnega
usposabljanja študentov (Osnovno zdravstvo Gorenjske).
- Nagrada »Naj mentor« po izboru študentov v študijskem letu 2016/2017.
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Integriran proces načrtovanja
predavanj, seminarjev, kabinetnih
vaj in klinične prakse za študijsko
leto 2017/2018.

Priprava integriranega urnika za
študijski program I. in II. stopnje
za študijsko leto 2017/2018.

Predstavitev šole in študijskih
programov bodočim študentom,
študentom 1. letnika, gostujočim
profesorjem in zainteresirani
javnosti.

Predstavitev vizije, aktivnosti in
delovanja FZAB študentom,
učiteljem in zainteresirani
javnosti.

Izobraževanje za visokošolske
učitelje in sodelavce.

Realizacija Načrta izobraževanja
Centra za vseživljenjsko učenje,
karierno svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo FZAB za leto 2017.

Realizirano. Integriran urnik za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega in študijske programe II. In
III. stopnje so bili realizirani glede na prostorske in kadrovske zmožnosti FZAB in učnih baz, v katerih
poteka klinično usposabljanje, ter glede na ocene in mnenja visokošolskih učiteljev in študentov (rezultati
evalvacije 2016/2017).
Meseca junija 2017 je bil vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem poslan dopis z vprašalnikom o
predlogih pri postavitvi urnika za študijsko leto 2017/2018. S tem smo pridobili pomembne podatke o
razpoložljivosti visokošolskih učiteljev, kar je prispevalo k nizkemu številu popravkov in sprememb v
urniku po postavitvi. Urnik na študijskem programu I. stopnje je bil pripravljen v dveh korakih. V prvem
delu je bil pripravljen urnik za klinično usposabljanje, kjer je bila glavna težnja k čim večji rotaciji študentov
in hkratnem izvajanju klinične prakse v različnih učnih bazah. Na postavljen urnik kliničnega usposabljanja
je bil umeščen urnik teoretičnega dela programa (predavanja, seminarji in kabinetne vaje), ki se izvaja v
prostorih FZAB in ima zato večjo možnost prilagajanja v primerjavi s kliničnim usposabljanjem v
zdravstvenih ustanovah.
Na študijskem programu II. In III. stopnje je bil urnik načrtovan tematsko, s strjenimi izvedbami celotnih
predmetov, predmeti so si sledili zaporedno, s prostim vsaj tednom dni med izvedbama različnih
predmetov.
V študijskem letu 2016/2017 je bila prav tako pozornost namenjena načrtovanju izpitnih rokov, in sicer
smo prvi izpitni rok pri predmetih rednega in izrednega študija I. in II. stopnje načrtovai 14 dni po zaključku
vseh obveznosti na predmetu, v kolikor so tako želeli študenti in se je strinjal visokošolski učitelj, ostale
izpitne roke pa smo enakomerno razpisali v izpitnih obdobjih (zimsko, poletno, jesensko), ki so določena s
Študijskim koledarjem. Za predmete, pri katerih je bila uspešnost na izpitih v študijskem letu 2016/2017
slabša, smo razpisali izpitne roke za prejšnje generacije v zimskem semestru študijskega leta 2017/2018.
Realizirano. Študentski svet je s svojimi člani kot tudi s pridobitvijo ostalih rednih in izrednih študentov
FZAB v študijskem letu 2016/2017 sodeloval pri izvedbi sledečih dogodkov:
Informativni dan za študijski program prve stopnje.
Informativa 2017
Prvi študijski dan 2016/2017
Sodelovanje pri predstavitvah študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega na srednjih
zdravstvenih šolah: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Jesenice, Gimnazija
Jesenice, Gimnazija Šentvid.
Študentski svet je na omenjenih prireditvah sodeloval aktivno s predstavitvijo delovanja Študentskega
sveta, organiziranosti in obštudijskih aktivnosti študentov na FZAN, sistema tutorstva in izkušenj na
mednarodnih študentskih izmenjavah v tujini. Pomembno sodelovanje pa je potekalo tudi pri organizaciji
samih dogodkov, sprejemu bodočih študentov in študentov 1. letnikov, ogledu šole in posredovanju
lastnih izkušenj o študiji na FZAB.
FZAB je svoje delovanje in študijske programe predstavila tudi na:
Informativnih dnevih za študijski program druge stopnje
ob obiskih tujih delegacij (razvidno iz poročila mednarodnega sodelovanja).
Realizirano. V letu 2017 smo izvedli 11 izobraževalnih dogodkov. Izvedli smo: 10. POSVET MOJA
KARIERA - QUO VADIS: Nacionalni model razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene
discipline v Sloveniji – v sklopu ARRS CRP projekta; 10. MEDNARODNA ZNANSTVENA
KONFERENCA: Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja; 9.
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Vpeljava novosti v pedagoški
proces: vzpostavitev e-študija.

Vzpostavitev e-študija – študij
brez predavalnic, ki omogoča
večjo fleksibilnost pri usklajevanju
službenih, družinskih in drugih
obveznostih.

ŠOLA VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE: Kvalitativno raziskovanje; 9. ZIMSKA ŠOLA TUTORSTVA:
Opolnomočenje za javno nastopanje; 11. ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE: Profesionalizacija mentorstva
v kliničnem okolju ter ŠOLO ZA KLINIČNE MENTORJE ZAČETNIKE, Izvedli smo še: 9. ŠTUDENTSKA
KONFERENCA: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog,
STROKOVNA DELAVNICA: The Healthy Brain Boot Camp; STROKOVNA DELAVNICA: Usposabljanje
diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti od tobaka; ZNANSTVENA
KAVARNA: Znanstveno druženje z zdravstveno nego – znanje danes za še bolj učinkovito zdravstveno
obravnavo jutri ( v okviru projekta ARRS – CRP) ter MEDNARODNI DAN, kjer smo poskrbeli za mreženje
ter prenos znanja in različnih praks tujih in slovenskih strokovnjakov s področja ZN.
Realizirano. V študijskem letu 2016/2017 je FZAB nadaljevala s pomembno novostjo pedagoškega
procesa, in sicer e-študij. Pilotni projekt uvedbe e-študija je potekal v študijskem letu 2011/2012 pri
predmetu Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi v 2. letniku rednega
študija pri seminarjih. Seminar je v spletnem učnem okolju potekal 9 tednov, izvedli smo 8 pedagoških ur
seminarja, 7 pedagoških ur pa se je izvedlo v klasični obliki, pri kateri je potekala predstavitev seminarskih
nalog.
V študijskem letu 2016/2017 se je izvedba e-študija izvajala v 8 pedagoških ur seminarjev pri predmetih
Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi (2. letnik študija) in Sociologija
zdravja in bolezni (2. letnik študija) ter posrednih pedagoških obveznosti (konzultacije študentom) pri
seminarjih predmeta Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega (1. letnik
študija) v študijskem letu 2016/2017. E-študij je bil v zadnjem študijskem letu izveden pri študentih
rednega in izrednega študija.
Na 2. stopnji so se v e-obliki izvajali:
Management v zdravstvu in zdravstveni negi

Priprava učnih gradiv.

Priprava novih učnih gradiv po
akreditiranem učnem programu
za študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega in za študijska
programa druge stopnje
Zdravstvena nega in Promocija
zdravja za študijsko leto
2016/2017 in drugih publikacij.

V namen izvedbe e-študija je FZAB vzpostavila na svojem portalu spletno učilnico Moodle, na katero
študenti in VSU/VSS vstopajo preko spletne strani http://estudij.fzab.si/.
Ob dogodkih FZAB so bili izdani zborniki predavanj. Za študente je bila izdana publikacija za pomoč pri
kliničnem usposabljanju.
Publikacije s CIP zapisom v letu 2017:
ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved (9 ; 2017 ; Bled) Zdravstveni poklici na poti
profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik predavanj z recenzijo / 9. študentska
konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017 ; [urednica Sedina Kalender Smajlović]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 (Ljubljana : Salve). - 231 str. : ilustr. ; 25 cm
[COBISS.SI-ID
91740161].
KONTINUIRAN razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z
recenzijo = Continuons development of nursing in society and its contribution to health promotion =
proceedings of lectures with peer review / 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017,
Bled, Slovenija, 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia ; [editors,
urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin =
Angela Boškin Faculty of Health Care, 2017 (Ljubljana : Salve). - 530 str. : ilustr. ; 24 cm [COBISS.SI-ID

79

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

92041217].
ŠOLA za klinične mentorje (11 ; 2017 ; Jesenice) Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju :
zbornik predavanj / 11. šola za klinične mentorje ; [urednice Sanela Pivač, Sedina Kalender Smajlović,
Saša Mlakar]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 (Jesenice : A. Abram)
[COBISS.SI-ID 93110529].

Kontinuirano spremljanje in
vrednotenje tutorskega dela v
vseh izvedenih oblikah tutorstva
(učiteljsko/ študentsko,
individualno, predmetno, uvajalno
tutorstvo ter tutorstvo za tuje
študente).

Izvedba tutorske dejavnosti v
študijskem letu 2016/2017.

Prostovoljstvo in humanitarno delo
študentov ter sodelovanje v
projektih.

Povečanje
prostovoljstva
in
humanitarnega dela med študenti
glede na letni načrt Študentskega
sveta FZAB in Katedre za
zdravstveno nego FZAB.

Redno
strani

posodabljanje

spletne

Stalno
spremljanje
in
posodabljanje spletne strani za
omogočanje
enostavnega
dostopa do aktualnih informacij in

ZBIRNA mapa kliničnega usposabljanja : zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje. [Priročnik] / [urednice Marta Smodiš... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin,
2017 ([Ljubljana] : Zera). - 159 str. : ilustr. ; 30 cm [COBISS.SI-ID 93056257].
V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta izvajala učiteljsko uvajalno, individualno in predmetno tutorstvo,
študentsko tutorstvo ter tutorstvo za tuje študente. 21 tutorjev študentov je na prvi študijski dan, 2. 10.
2017, prejelo priznanja za uspešno opravljeno tutorsko dejavnost v študijskem letu 2016/2017. V
februarju 2017 smo izvedli 9. zimsko šolo tutorstva z naslovom »Opolnomočenje za javno nastopanje«,
kjer so VSU/VSS in študenti pridobili nova znanja s tega področja. Problematike iz uvajalnih tutorskih
srečanj so bile redno predstavljene in diskutirane na rednih sejah Katedre za zdravstveno nego in
Komisije za tutorstvo. Namen tutorskega sistema je pomoč študentom in izboljšanje prehodnosti
študentov v višji letnik, zlasti iz 1. v 2. letnik študija.
Realizirano. Prostovoljstvo in humanitarna dejavnost študentov se je v letu 2017 odvijala v okviru Katedre
za zdravstveno nego. Pobudniki so bili visokošolski učitelji in sodelavci, člani katedre, učne baze in
Študentski svet FZAB.
Z namenom spodbujanja projektnega dela, prostovoljstva in humanitarnega dela študentov FZAB je
Katedra za zdravstveno nego v študijskem letu 2016/2017 študente rednega študija v večjem obsegu
vključila v izvedbo aktivnosti s področja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v Gorenjski regiji, in sicer
v zdravstvenih ustanovah, osnovnih in srednjih šolah, socialno-varstvenih zavodih ter na javnih
prireditvah. Študenti so v študijskem letu 2016/2017 sodelovali in izvajali aktivnosti v naslednjih
prostovoljnih in humanitarnih aktivnostih: Svetovni dan boja proti aidsu; Dan zdravja; ob svetovnem dnevu
higiene rok; ob svetovnem dnevu srčnega popuščanja ter ob svetovnem dnevu boja proti sladkorni
bolezni. Študenti so aktivno sodelovali pri promocijskih aktivnostih v okviru Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.
Študenti so bili aktivno z izvedbo aktivnosti vključeni v projekt »Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi«.
Predlogi prostovoljnih in humanitarnih aktivnosti in načrti izvedbe posameznega dogodka so bili
obravnavani na Katedri za zdravstveno nego FZAB. V prostovoljnih, humanitarnih aktivnostih in v
projektih je sodelovalo 24 študentov. Katedra za zdravstveno nego je študentom ob zaključku študijskega
leta podelila pohvalo za opravljeno prostovoljstvo in humanitarno delo v študijskem letu 2016/2017.
Nagrajenci so pohvale prejeli javno pred študenti študijskega programa Zdravstvena nega – VS na prvi
študijski dan študijskega leta 2017/2018.
Realizirano.
Vstopna stran je najpomembnejši element, ki predstavljala ogledalo FZAB. Osrednje mesto tako
predstavljajo oglasne pasice, na katerih so prikazne aktualne vsebine, prihajajoči dogodki, projekti in
mejniki fakultete. Vsebina dejavnosti FZAB je razdeljena na šest temeljnih stebrov in sicer: O
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aktivnosti FZAB za informiranje
študentov, zaposlenih, regijskega
okolja in drugih zainteresiranih.

Zagotovitev kakovostnega
pedagoškega procesa.

Spodbujanje povezav med teorijo
in prakso.

Nenehno posodabljanje
pedagoškega procesa.

Usklajevanje in posodabljanje
izvedbe pedagoške procesa,
uvajanje izboljšav in novih,
sodobnih oblik dela.

FAKULTETI, ŠTUDIJSKI PROGRAMI, ŠTUDENT, MEDNARODNO SODELOVANJE, RAZISKOVANJE
IN RAZVOJ ter CENTER. Vsak steber vsebuje vsebino področja po katerem je poimenovan.
Posebno pozornost namenjamo posodabljanju podatkov in informacij ob začetku novega študijskega leta.
Steber Študent, ki vključuje spletni portal obveščanja študentov o izvedbi študijskega programa,
posameznih predmetov in zagovorih diplomskih ter magistrskih del, je bil najbolj uporabljen in
vsakodnevno spremljan in ažuriran del spletne strani v letu 2017. V letu 2017 smo v rubriki Aktualno
nadaljevali s sistematičnim objavljanjem in promoviranjem zdravstveno vzgojnih aktivnosti študentov, ki jih
študenti izvajajo v okviru prostovoljstva in humanitarnega dela ter aktivnostih na mednarodnih
izmenjavah. Kontinuirano oglašujemo tudi akreditirane in novo akreditirane študijske programe oziroma
vpis na FZAB.
Realizirano. V letu 2017 je fakulteta spodbujala študente in zaposlene k raziskovanju na področju
klinične prakse zdravstvene nege ter omogočila aktivno vključevanje v vse tekoče in na novo pridobljene
razvojne in raziskovalne projekte fakultete V letu 2017 je potekalo spodbujanje povezovanja teoretičnih
vsebin posameznih predmetov z vsebinami klinične prakse tudi preko izdelave študije primera na klinični
praksi, izdelave individualnega dela študenta na klinični praksi pod nadzorom kliničnega
mentorja/mentorja FZAB in razpisovanja specifičnih raziskovalnih tem pri seminarjih predmeta Teorije,
modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega.
Potek realizacije spodbujanja povezav med teorijo in klinično prakso zdravstvene nege je bil sproti
spremljan in evalviran na rednih sejah katedre FZAB.
FZAB je v letu 2017 sprejela pozitiven sklep s strani Nakvisa o akreditaciji študijskega programa na prvi
stopnji Fizioterapija (VS):
V letu 2017 je potekalo posodabljanje učnih načrtov za obvezne in izbirne predmete študijskega programa
1. in 2. stopnje Zdravstvena nega za izvedbo študijskih programov v letu 2016/2017 na področju
posodabljanja študijske literature, vsebine učnega načrta, spremembe semestra izvedbe in nosilcev
predmeta.
Na osnovi analize samoevalvacijskega anketiranja in prehodnosti študentov v višji letnik so bili v
študijskem letu 2016/2017 pripravljeni ter vpeljani predlogi izboljšav v okviru Katedre za zdravstveno
nego.

Druge izvedene aktivnosti na področju celovitega obvladovanja kakovosti na študijskem področju v 2017
Kratkoročni prednostni cilji
Ohranitev sistema celovitega
obvladovanja kakovosti na
področju študijskih in
izobraževalnih programov in
obnovitev standardov ISO

Pričakovani rezultati v letu
2017
Izvedeni ukrepi priporočil po
notranji presoji in vodstvenem
pregledu ter obnovitveni in
prehodni presoji.

Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. Obnovitev certifikata za sistem vodenja kakovosti na FZAB na področjih »Visokošolsko
izobraževanje na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter
znanstveno-raziskovalna dejavnost s področja zdravstvene nege in zdravstva po standardih kakovosti v
RS in izven – ohranitev certifikata ISO 9001:2008« ter Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2.
izdaja in prehod na zahteve ISO 9001: 2015 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 3. izdaja.
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Analiza in interpretacija ter objava rezultatov evalvacije pedagoškega dela za preteklo študijsko leto
2016/2017.

9001:2008 in KzP (2. izdaja) in
prehod na zahteve standarda ISO
9001: 2015 in KzP (3. izdaja).

Izvedba samoevalvacijskega anketiranja za študijsko leto 2016/2017 je potekala v skladu s potrjenim
načrtom anketiranja.
Študenti so izpolnjevali naslednje e - ankete:
o študentska anketa o kakovosti izvedbe študijskega programa na FZAB,
o študentska anketa o zadovoljstvu s pedagoškim delom pri posameznih predmetih na študijskih
programih FZAB,
o merjenje obremenitev pri posameznih predmetih na študijskih programih FZAB,
o zadovoljstvo študentov s kliničnim usposabljanjem in učnimi bazami FZAB s prilogo »Naj
mentor« in
o anketa za diplomante FZAB.
V klasični obliki sta v študijskem letu 2016/2017 ostali anketi:
o merjenje organizacijske klime in
o zadovoljstvu kliničnih mentorjev v učnih bazah FZAB z organizacijo kliničnega usposabljanja in
pedagoškim delom s študenti.
Rezultati anketiranja so bili obravnavani na Katedrah FZAB, predstavljeni na 1. seji Akademskega zbora v
študijskem letu 2017/2018, rezultati anketiranja študentov in kliničnih mentorjev so bili predstavljeni v
učnih bazah na koordinacijskih sestankih.

Posebni ukrepi za ohranitev mednarodne akreditacije niso bili potrebni (akreditacija velja do 2020).
Ohranitev mednarodne
akreditacije študijskih programov
Zdravstvena nega VS in
Zdravstvena nega (mag/2.l).

Ohranitev akreditacije.
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Druge izvedene aktivnosti po katedrah, ki so podprle zastavljene kratkoročne prednostne cilje:
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
V letu 2016/17 je bilo v Katedri za zdravstveno nego (KZN) skupno izvedenih 4 sej, od tega so 3 potekale v fizični obliki in 1 v korespondenčni obliki, skladno s terminskim
planom in letnim načrtom dela. Člani KZN so vsi visokošolski učitelji in predavatelji študijskega programa Zdravstvena nega - VS in Zdravstvena nega (mag./2.l) od teh ima
20 članov katedre volilno pravico.
Program dela je vključil štiri ključne dejavnosti in sicer pedagoški proces; profesionalni razvoj zaposlenih ter usposabljanje in izobraževanje; raziskovanje in razvoj ter opravljanje
organizacijskih, administrativnih in drugih nalog povezanih z študijem in pedagoškim delom na fakulteti. Aktivnosti so letno predstavljene v letnem poročilu, redno se izvaja
evalvacija pedagoškega procesa in uvaja izboljšave.
Pedagoški proces:
Člani KZN so izvajali neposredno in posredno pedagoško delo ter kontinuirano usklajevali realizacijo izvedbe učnih programov. Predavanja, seminarji in izvedba drugih učnih
obveznosti so potekala po učnem načrtu. Člani KZN so bili aktivni pri izvajanju in koordinaciji kliničnega usposabljanja. Na rednih sestankih v učnih bazah so se seznanjali in
reševali težave v neposrednem kliničnem okolju, predvsem na področju izvajanja učnih obveznosti in mentorstva, odsotnosti in nadomeščanja študentov. Ugotavljali so posamezne
odklone, jih analizirali in sprejemali odločitve za njihovo odpravljanje. Potrdili so sezname učnih baz, kliničnih mentorjev in koordinatorjev. prošnje študentov glede opravljanja
izbirnega kliničnega usposabljanja in priznavanja obveznosti. Člani KZN so zaradi večje kakovosti in boljše sledljivosti podali predloge izboljšav in dopolnitve učne dokumentacije
kliničnega usposabljanja za študente. Člani KZN so aktivno sodelovali kot mentorji, somentorji in recenzenti diplomskih in magistrskih del na obeh stopnjah študijskega programa
Zdravstvena nega.
V okviru navedenega so potekale aktivnosti:

kontinuirano izvajanje pedagoškega procesa na študijskem programu Zdravstvena nega - VS in Zdravstvena nega (mag./2.l);

uporaba zbirne mape kliničnega usposabljanja: poenotenje dokumentacije in obrazcev kliničnega usposabljanja;

sistemsko spremljanje učnih baz z opredeljenimi koordinatorji kliničnega usposabljanja in številom koordinacijskih sestankov;

sprotno in končno vrednotenje uspešnosti kliničnega usposabljanja: koordinatorji kliničnega usposabljanja na posameznih specialnih področjih v učnih bazah predstavijo
rezultate evalvacij in s skupaj s klinični mentorji predlagajo spremembe in izboljšave;

sodelovanje pri akreditaciji novih študijskih programov;

aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi doktorskega študija Zdravstvene vede.
Izobraževanje:
Člani katedre skrbijo za svoj kontinuirani profesionalni razvoj; dve članici sta vključeni v doktorski študij. Člani KZN so se aktivno udeleževali in sodelovali s prispevki na
izobraževanjih, ki jih organizira Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo FZAB, se udeležili in aktivno sodelovali na mednarodnih
znanstvenih konferencah v tujini in doma ter na znanstvenih konferencah in strokovnih kongresih z namenom predstavitve strokovnega in znanstveno raziskovalnega
dela.
Članica KZN se je udeležila mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja. Člani KZN redno in aktivno sodelujejo v izvršnem odboru posameznih strokovnih sekcij pri
Zbornici – Zvezi, glede na specializirano področje dela ter v drugih strokovnih telesih Zbornice –Zveze. Člani KZN so bili aktivni pri izvedbi vsakoletne šole mentorstva in
prvič izvedene šole mentorstva za začetnike.

83

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Raziskovanje in razvoj:
 Člani KZN so sodelovali pri pripravi in izvedbi raziskovalnih in razvojnih projektov.
 Aktivno so v okviru projekta »Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti” s študenti pripravili in izvajali delavnice v lokalni skupnosti.
 Sodelovanje v projektu ARRS o izobraževanju v zdravstveni negi in razvoju kompetenc.
 Člani KZN so objavljali rezultate raziskovalnih in razvojnih projektov ter znanstvene članke v nacionalnih revijah.
 Člani KZN so v sodelovanju s študenti aktivno objavljali rezultate raziskovalnih del v okviru diplomskih in magistrskih del.
 Člani KZN so s študenti sodelovali pri izvedbi študentske konference.
 Člani KZN so tudi koordinatorji raziskovalnih in razvojnih projektov.
Opravljanje drugih nalog povezanih s študijem in pedagoškim delom:
 Člani katedre so aktivni v vseh organih in komisijah na fakulteti.
 Predlagali smo seznam študentov za podelitev pohval in priznanj najboljši učni bazi, najboljšim kliničnim mentorjem in najboljšim študentom. Podali smo predloge za
nagrado Angele Boškin študentom za diplomsko in magistrsko delo.
Razvoj programov za izpopolnjevanje
Člani KZN so sodelovali pri pripravi programov za izpopolnjevanje in novih študijskih programov.
 Koordinatorji FZAB so na sestankih učnih baz seznanili klinične mentorje o spremembah in prenovljenih kompetencah študijskega programa Zdravstvena nega –
VS.
Tutorstvo
 V mesecu januarja 2017 je bila organizirana 9. zimska šola tutorstva, namenjena študentom in učiteljem tutorjem.
 Člani KZN sodelujejo kot učitelji tutorji in na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu ter kot učitelji tutorji za tuje študente.
V študijskem letu 2016/17 je imela fakulteta 22 tutorjev študentov in 8 tutorjev učiteljev.
 Organizirano je bilo tutorstvo za tuje študente na izmenjavi in tutorstvo študentom, ki so odšli na mednarodno izmenjavo. Tutorstvo sta izvajala dva učitelja, člana KZN.
Razvoj prostovoljstva in humanitarnega dela med študenti
 Člani KZN in študenti so sodelovali v aktivnostih promocije FZAB: Informativa/17, informativni dnevi, predstavitev programov FZAB po srednjih šolah v gorenjski in
ljubljanski regiji.
 Člani katedre in 24 študentov je aktivno sodelovalo pri različnih drugih humanitarnih in prostovoljnih aktivnostih ter pri projektih. Študenti so dobili pohvale in priznanja.
 Člani KZN in študenti so sodelovali v preventivnih in promocijskih aktivnostih ob Svetovnem dnevu zdravja; dnevu boja proti AIDS-u, ob svetovnem dnevu higiene rok, ob
dnevu boja proti sladkorni bolezni, dnevu boja proti raku, aktivnosti ob dogodku SVIT ter aktivnosti ob dnevu srčnega popuščanja.
 Člani KZN in študenti so se v okviru preventivnih in promocijskih aktivnosti povezovali z lokalno in širšo regijo.
Delo v komisijah in organih FZAB
Člani KZN so se aktivno vključevali v komisije in organe FZAB.
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Realizacija predlogov izboljšav KZN za študijsko leto 2016/2017
Predlogi izboljšav v letu 2016/17

REALIZACIJA

PEDAGOŠKI PROCES
Katedra bo začela delovati v skladu z novim Statutom FZAB, 66. člen, ki pravi, da ima FZAB
za izvedbo študijskih programov na prvi in drugi stopnji tri katedre: katedra za zdravstveno
nego, katedra za promocijo zdravja, katedra za zdravstvene vede. S to spremembo se sedanje
tri katedre, ki so prvenstveno bile imenovane za študijski programa prve stopnje Zdravstvena
nega (VS), združijo v eno katedro. Vsi VSU na študijskem programu Zdravstvena nega (VS) in
Zdravstvena nega (mag./2.) sodijo v katedro za zdravstveno nego. S tem bo katedra lažje
uresničevala svoje naloge, ki so zapisane v 68. členu statuta.
KLINIČNO USPOSABLJANJE
Koordinatorji FZAB na koordinacijskih sestankih v učnih bazah podajo predlog, da v kolikor pri
študentih opazijo deficit teoretičnega ali praktičnega znanja študentu določijo dodatno
individualno delo.
KLINIČNO USPOSABLJANJE – UKC LJ:
S strani UKCL na FZAB prejmemo poročilo o izvedbi KU in ga obravnavamo na KZN.
KLINIČNO USPOSABLJANJE – KLINIKA GOLNIK:
V uvodna navodila študentom napisati, da se je potrebno na KU pripraviti, pred začetkom
izvajanja KU naj študenti ponovijo teoretične vsebine, ki so bile predstavljene na kabinetnih
vajah.
Pripraviti posnetek intervencij zdravstvene nege v e - obliki, ki bodo študentom v pomoč pri
utrjevanju znanja (predlogi: odvzem krvi, vstavitev i. v. kanile, priprava infuzije, vstavitev
urinskega katetra, snemanje EKG-ja).

Realizirano.

Realizirano.

Realizirano
Delno realizirano.

Marca 2017 študijskega leta 2016/17, je vodenje Katedre za zdravstveno nego prevzela Sedina Kalender Smajlović, pred.

KATEDRA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA
Katedra za promocijo zdravja (KPZ) je bila vzpostavljena v marcu 2017. V letu 2016/2017 je delovala v skladu s sprejetim in potrjenim načrtom dela. V študijskem
letu 2016/2017 se na II. stopnji študija (magistrski študij) izvajalo šest predmetov, ki sodijo med predmete znotraj Katedre za promocijo zdravja. V študijskem letu
2016/2017 je štela Katedra za promocijo zdravja 38 članov (redno, dopolnilno in pogodbeno zaposleni).
Pedagoški proces / Izobraževanje
 Analiziranje uspešnosti izvedbe pedagoškega procesa KPZ: za 2. stopnjo ocenjujemo, da je zadovoljstvo študentov s pedagoškim delom v študijskem
letu 2016/2017 dobro. Pri vseh šestih predmetih, ki so se izvajali v študijskem letu 2016/2017 je bila skupna ocena predavateljev 4,6 ali več.
Pedagoško delo bo tudi v prihodnje usmerjeno k visoki kakovosti.« Rezultati anketiranja o kakovosti izvedbe študijskega programa (Program
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promocija zdravja– mag./2.l.) se gibajo od PV 4,13 do PV 4,81. Najslabše je bila ocenjena trditev o prostorskih razmerah za izvedbo študija, zato
bodo tu potrebne ukrepi in izboljšave.
Pedagoško izobraževanje in udejstvovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev: članice KPZ so se udeležile 9. šole visokošolske didaktike.
Po evidenci Komisije za diplomske zadeve so bili člani KPZ v študijskem letu 2016/2017 imenovani za recenzente diplomskih del.

Tutorstvo
 Člani KPZ so sodelovali v tutorskem sistemu Fakultete za zdravstvo Angele Boškin kot učitelji tutorji.
Delo v komisijah in organih FZAB
 Člani KPZ so v letu 2017 aktivno sodelovali v Senatu in v Komisijah Senata FZAB. Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet. je bila v letu 2016/2017
aktivna članica in/ali predsednica Komisije za izvolitve v nazive, Komisije za magistrske zadeve, Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno
dejavnost, Komisije za publikacije. Doc. dr. Simona Hvalič Touzery je bila v študijskem letu 2016/2017 aktivna članica in/ali predsednica Komisije za
magistrske zadeve, Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, Komisije za diplomske zadeve. Doc. dr. Bojana Lobe je bila aktivna
članica Komisije za magistrske zadeve, doc. dr. Katja Pesjak je bila v študijskem letu 2016/2017 aktivna članica in/ali predsednica Komisije za
znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost.



Visokošolski učitelji so aktivno sodelovali kot mentorji, so-mentorji in recenzenti diplomskih ter magistrskih del.

Delo na znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju
 Člani KPZ so se pasivno in aktivno udeleževali strokovnih in znanstvenih srečanj, ki jih organizira Center za vseživljenjsko učenje, tutorstvo in mentorstvo
FZAB:
št. prispevkov +
vodenje
okrogle mize

DOGODEK 2017
10. mednarodna znanstvena konferenca FZAB1
10. posvet z mednarodno udeležbo: Moja kariera – Quo vadis: 2
1,2,3

25
6

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Simona Hvalič Touzery, dr. Katja Pesjak

V letu 2016/2017 je Katedro za promocijo zdravja vodila doc. dr. Katja Pesjak.
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DRUGE IZVEDENE SKUPNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V 2017 NA FZAB
Druge izvedene naloge, ki niso bile natančno opredeljene in načrtovane v letnem planu dela 2015, so pa bile realizirane, izhajajo iz zastavljenih
kratkoročnih prednostnih ciljev za leto 2017 ter so zato vsebinsko smiselno uvrščene v predhodnih tabelah z naslovi Študijska in izobraževalna dejavnost,
Pedagoški proces, Spremljanje in izboljševanje kakovosti, načrt, izobraževalna dejavnosti in Druge izvedene aktivnosti na področju celovitega obvladovanja
kakovosti na študijskem področju v 2017.
Vključenost FZAB v druge evropske raziskovalne, razvojne in izobraževalne projekte:
FZAB je leta 2010 postala del konzorcija z imenom »IRIS«, v katerega so bile v letu 2013 vključene naslednje visokošolske institucije:
Oslo and Akerhus University College, Norveška,
VIA University College, Danska,
University of Malta, Malta,
Instituto Politécnico de Leiria, Portugalska
Faculty of Health Care Jesenice, Slovenija
Ozadje nastanka konzorcija izhaja iz redne in tesne vpetosti Oslo and Akerhus University College v mednarodne aktivnosti po svetu. Zaradi stalnega soočanja
fakultete z različnimi administrativnimi, pedagoškimi ali kulturnimi barierami po svetu se je leta 2009 mednarodni tim na norveški fakulteti odločil, da bo, v prid
učinkovitejši internacionalizaciji, vzpostavil mednarodni konzorcij, ki bo temeljil na izmenjavi izkušenj in znanj različnih podiplomskih programov s področja
zdravstvene nege in zdravstva s strani fakultet-partneric v Evropi in Združenih državah Amerike. Konzorcij se srečuje najmanj enkrat letno, z vsaj enim
predstavnikom iz posamezne organizacije članice. Z namenom promocije mobilnosti ali mednarodnega sodelovanja med članicami konzorcija so udeleženci na
svojem prvem srečanju v mesecu septembru 2010 oblikovali t. i. »A Declaration of Intent«, v okviru katere so opredelili oblike in načine sodelovanja med
članicami (npr. ponuditi možnost »somentorstva« oz. svetovanja na posameznem študijskem področju, možnost vključitve študentov v seminarje, v klinično okolje
z namenom izvedbe manjše raziskave itd. FZAB se srečanj konzorcija IRIS redno udeležuje, in sicer so bili predstavniki FZAB prisotni na srečanju leta 2010 na
Oslo and Akerhus University College of Applied Science, Institute of Nursing (Norveška), leta 2011 na University of Malta (Malta) ter leta 2012 in leta 2013 na
Oslo and Akerhus University College of Applied Science (Norveška). Leto 2014 so potekala tri srečanja konzorcija IRIS, in sicer v Amsterdamu (februar 2014), na
University of Malta, Faculty of Health Sciences, Malta (maj 2014) ter na VIA University College, Faculty of Health Sciences, Danska (september 2014). V letu
2015 skupnega srečanja v okviru Konzorcija ni bilo, smo se pa člani konzorcija prijavili na skupni Erasmus + razpis, ki pa je bil žal neuspešen.
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NEKATERI KAZALNIKI NA PODROČJU USPEŠNOSTI ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU
Kazalnik povprečno število opravljanj izpitov in povprečna ocena izpitov po študijskih letih
Študijsko leto
2014/2015
2015/2016
Kazalnik
1,69
1,57
Povprečno št. opravljanj posameznega izpita na študenta
7,31
7,45
Povprečna ocena opravljenih izpitov

2016/2017
2,9
7,27

Kazalniki na področju prehodnosti in ponavljanja

Kazalnik

Realizicaija v študijskem
letu
2015/2016
Redni
Izredni
študij
študij

Realizicaija v študijskem
letu
2016/2017
Redni
Izredni
študij
študij

Realizicaija v študijskem
letu
2017/2018
Redni
Izredni
študij
študij

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v
študijskih programih prve stopnje, sprejetih po
11. 6. 2004, v %

62,5%

78,3%

67,14%

58,3%

51,38%

60%

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih
prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004

8%

17,3%

17,65%

12,5%

11%

9,3%
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Analiza prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik študijskega programa prve stopnje za vse vpisane generacije od študijskega leta 2014/2015 do 2017/2018
za redni in izredni študij.
REDNI ŠTUDIJ:
Prehodnost redni študij, program s koncesijo, študijsko leto 2015/2016:
Vpis
Prvič vpisani

1. letnik (vpisani v
2014/2015)
70

IZREDNI ŠTUDIJ:
Prehodnost izredni študij, študijsko leto 2015/2016:

2. letnik (napredovanje v
2015/2016)

Vpis

Prvič vpisani

55

1. letnik (vpisani v
2014/2015)

2. letnik (napredovanje v
2015/2016)

24

18

V študijskem letu 2015/2016 je od 70 prvič vpisanih v prvi letnik rednega
študija (prvič vpisanih v 2014/2015), v 2. letnik napredovalo 55 študentov, kar
znaša 62,5% prehodnost na rednem študiju.

V študijskem letu 2015/2016 je od 24 prvič vpisanih v prvi letnik izrednega
študija (prvič vpisanih v 2014/2015), v 2. letnik napredovalo 18 študentov, kar
znaša 78,3% prehodnost na izrednem študiju.

Prehodnost redni študij, program s koncesijo, študijsko leto 2016/2017:

Prehodnost izredni študij, študijsko leto 2016/2017:

Vpis
Prvič vpisani

1. letnik (vpisani v
2015/2016)
70

2. letnik (napredovanje v
2016/2017)

Vpis
Prvič vpisani

47

V študijskem letu 2016/2017 je od 70 prvič vpisanih v prvi letnik rednega
študija (prvič vpisanih v 2015/2016), v 2. letnik napredovalo 47 študentov, kar
znaša 67,14% prehodnost na rednem študiju.

1. letnik (vpisani v
2015/2016)
21

2. letnik (napredovanje v
2016/2017)
14

V študijskem letu 2016/2017 je od 21 prvič vpisanih v prvi letnik izrednega
študija (prvič vpisanih v 2015/2016), v 2. letnik napredovalo 14 študentov, kar
znaša 58,3% prehodnost na izrednem študiju.
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Prehodnost redni študij, program s koncesijo, študijsko leto 2017/2018:
Vpis

1. letnik (vpisani v
2016/2017)

Prvič vpisani

Prehodnost izredni študij, študijsko leto 2017/2018:

2. letnik (napredovanje v
2017/2018)

65

Vpis
Prvič vpisani

37

V študijskem letu 2017/2018 je od 65 prvič vpisanih v prvi letnik rednega
študija (prvič vpisanih v 2016/2017), v 2. letnik napredovalo 35 študentov, kar
znaša 56,92% prehodnost na rednem študiju.

1. letnik (vpisani v
2016/2017)

2. letnik (napredovanje
v 2017/2018)

40

24

V študijskem letu 2017/2018 je od 40 prvič vpisanih v prvi letnik izrednega
študija (prvič vpisanih v 2016/2017), v 2. letnik napredovalo 24 študentov, kar
znaša 60% prehodnost na izrednem študiju.

Tabela prikazuje analizo prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega za tri študijska leta. Prehodnost v
drugi letnik iz študijskega leta 2014/2015 v 2015/2016 se je nekoliko razlikovala, na rednem študiju je bila 62,5% prehodnost in na izrednem 78,3%. V študijskem
letu 2016/2017 je bila prehodnost rednih študentov v drugi letnik na rednem študiju večja kot pri izrednih študentih. Prehodnost na rednem študiju je bila 67,14%,
ne izrednem študiju pa 58,3%. V študijskem letu 2017/2018 je bila prehodnost v drugi letnik pri rednih študentih 56,92% pri izrednih študentih pa 60%.
V študijskemu letu 2017/2018 je prehodnost pri rednih študentih manjša za 10,22%, pri izrednih študentih ni opaziti razlik v prehodnosti.

4.1.1

Oblike neformalnega učenja

Kratkoročni prednostni cilji
9. Zimska šola tutorstva
z naslovom
Opolnomočenje za javno nastopanje (27. 1.
2017, FZAB)

Pričakovani rezultati v letu 2016
Organiziranje
in
izvedba
šole
tutorstva za VSU/VSS in študente
tutorje na FZAB

8. šola visokošolske didaktike: Kvalitativno
raziskovanje (2. 2. 2017, FZAB)

Organiziranje
in
izvedba
šole
visokošolske didaktike za VSU/VSS
na FZAB.
Organiziranje in izvedba posveta,
skupaj s partnerji opredeliti kazalnike
kakovosti za kakovostno visokošolsko
izobraževanje v zdravstveni negi,
izdaja zbornika prispevkov

10. Posvet z mednarodno udeležbo Moja
kariera - Quo Vadis: Zdravstvena nega Quo
Vadis: Nacionalni model razvoja in krepitve
zdravstvene nege kot znanstvene discipline
(20. 4. 2017, Hotel MONS Ljubljana)
9.

študentska

konferencas

področja

Organiziranje

in

izvedba

šole

Realizacija v letu 2016 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. V mesecu januarju je potekala šola tutorstva, na kateri so udeleženci pridobili
znanja s področja javnega nastopanja. Udeležencev je bilo 23.
Namen zimske šole tutorstva, ki se je izvajala v obliki predavanj in delavnic, je bila
poglobitev in osvojitev novih znanj za uspešno izvajanje tutorstva.
Realizirano. V mesecu februarju je v potekala šola visokošolske didaktike. Na delavnici so
udeleženci poglobili znanja o kvalitativnem raziskovanju. Šole visokošolske didaktike se je
udeležilo 20 VSU/VSS.
Realizirano. V mesecu aprilu smo izvedli deseti posvet o karieri na katerem so domači
strokovnjaki razpravljali o zdravstveni negi kot znanstveni disciplini. Na posvetu je predavalo
ali sodelovalo na okrogli mizi 23 aktivnih strokovnjakov, udeležilo se je posveta še 31
udeležencev.
Realizirano: V mesecu maju smo izvedli 9. študentsko konferenco. Sodelovalo je 38 aktivnih
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zdravstvenih ved – Zdravstveni poklici na
poti profesionalizacije in razvoja novih
poklicnih vlog. (19. 5. 2017 Bled, Hotel
Astoria)
10. mednarodna znanstvena konferenca
FZAB pod naslovom "Kontinuiran razvoj
zdravstvene nege v družbi in njen
prispevek k promociji zdravja" (8. in 9. 6.
2017, Hotel Astoria, Bled)

študentske konference – FZAB,
skupaj z Alumni klubom in ŠS FZAB
na FZAB.

študentov in 42 poslušalcev.

Organiziranje in izvedba mednarodne
znanstvene
konference,
izdaja
zbornika prispevkov z recenzijo,
sodelovanje
tujih
uglednih
strokovnjakov v programskem odboru
in pri izdelavi recenzij.

Realizirano. V mesecu juniju je bila organizirana in izvedena 10. mednarodna znanstvena
konferenca. Izdali smo zbornik prispevkov z recenzijo, ki obsega 525 strani in vsebuje 74
prispevkov udeležencev konference. V plenarnem delu, smo gostili 16 tujih in domačih
strokovnjakov z različnih strok, ki so predstavili najnovejše raziskovalne dosežke in
spoznanja. V programu so sodelovali tudi magistrski študentje FZAB. V 21-članskem
programskem odboru in pri pripravi recenzij so sodelovali trije mednarodno priznani
strokovnjak. Konference se je v skupaj udeležilo 114 udeležencev iz šestih držav.

11. šola za klinične mentorje:
Profesionalizacija mentorstva v kliničnem
okolju (12. 10. 2017, Jesenice)

Organiziranje in izvedba 11. šole za
klinične mentorje, izdaja zbornika
prispevkov

Šola za klinične mentorje začetnike (17. 11.
2017, Kranj)

Organiziranje in izvedba Šole za
klinične mentorje začetnike, priprava
gradiva
Organiziranje in izvedba izkustvenih
delavnic za zaposlene v zdravstveni
negi – tema Demenca

Realizirano. Oktobra smo izvedli 11. šolo za klinične mentorje. Udeležilo se je je 62 kliničnih
mentorjev in predavateljev. Na šoli je bilo predstavljenih 8 prispevkov, izdan je bil zbornik
prispevkov. Predstavljena je bil projekt Tobacco Control. Izvedli smo podelitev priznanja Naj
mentor leta 2017.
Realizirano. V oktobru 2017 smo drugič organizirali Šolo za klinične mentorje začetnike.
Udeležilo se je je 33 udeležencev, izvedle so jo 4 predavateljice FZAB

Delavnica: Brain Boot (9. 6. 2017 – Hotel
Krim Bled)
Delavnica Bolečine v križu

Organiziranje in izvedba izkustvenih
delavnic za zaposlene v zdravstveni
negi

Znanstvena Kavarna (21. 9. 2017 – UKC
Ljublljana)

Organiziranje in izvedba Znanstvene
kavarne za zaposlene v zdravstveni
negi
Organiziranje in izvedba delavnic za
zaposlene v zdravstveni negi

Usposabljanje diplomiranih medicinskih
sester kot promotorjev za zdravljenje
odvisnosti od tobaka (24. 11. 20174 –
FZAB)

Realizirano. Delavnico smo realizirali v sklopu projekta ARRS: Stopnja znanja o
Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v
Sloveniji: razvoj strategije za medpoklicno izobraževanje. Vodili sta jo tuji strokovnjakinji,
udeležilo se jo je še 13 slušateljev.
Realizirano. Komercialno delavnico smo realizirali v ZD Škofja Loka. Delavnica je potekala v
dveh delih ergonomsko – praktični del s prikazom vaj za preprečevanje bolečine v križu ter
del namenjen sproščanju in obvladovanju stresa na delovnem mestu. Delavnico so vodile 3
sodelavke FZAB, slušateljev je bilo 29.
Realizirano. Znanstveno kavarno smo realizirali v sklopu projekta CRP – V5-1507. Potekala
je v avli UKCja, pogovor je tekel o razvoju poklicev zdravstvene nege.
Realizirano. Delavnico smo izvedli v okviru projekta Tobacco kontro, namenjena je bila
diplomiranih medicinski sestram. Udeležilo se jo je 21 udeleženk.

Iz tabele je razvidno, da smo organizirali 12 izobraževanj. Nekaj izobraževanj je že tradicionalnih. Tako FZAB vsako leto pripravlja posvet o razvoju kariere v
zdravstveni negi, šolo za klinične mentorje in mednarodno znanstveno konferenco, šolo za tutorje in visokošolske učitelje ter s tem pomembno vpliva na razvoj
strokovnega področja v Sloveniji, saj gre za prve tovrstne dogodke, ki vzpostavljajo pogoje za razvoj raziskovanja v zdravstveni negi. FZAB javno in v strokovni
javnosti opozarja na pomembnost kakovosti izvajanja programov zdravstvene nege preko objav v medijih in strokovnih dogodkih.
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Podatki o dejavnosti Centra so ažurirani na spletni strani Fakultete za zdravstvo Angele Boškin http://www.fzab.si/si/mainmenu/center/aktualni-dogodki/. Spletna
stran vsebuje arhiv vseh dogodkov Centra od začetka njegovega delovanja, programe dogodkov, nekatere publikacije in gradiva ter slikovni material. Na spletni
strani so sproti objavljeni tudi načrtovani dogodki Centra. Napovedi dogodkov so bili objavljeni tudi v E-novicah FZAB.
Kljub temu, da so tudi drugi visokošolski zavodi s področja zdravstva sledili k ustanavljanju centrov za vseživljenjsko učenje Center za vseživljenjsko učenje,
karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo FZAB ostaja vodilni na tem področju, kar je razvidno iz izvedenih in odmevnih strokovnih dogodkov.
Trendi kažejo, da uspešne organizacije težijo k temu, da temeljno izobraževanje tesno prepletajo z nadaljnjimi izpopolnjevanji svojih zaposlenih skozi kontinuiran
proces, ki ga kreirata organizacija in posameznik v skladu s cilji organizacije in cilji posameznika. Center sledi zastavljenim smernicam vseživljenjskega
izobraževanja, kar je tudi razvidno iz opravljenega dela v letih od 2008 do leta 2017. V letu 2018 načrtujemo v okviru Centra organizacijo 10 dogodkov, med
katerimi bosta dva z mednarodno udeležbo.

4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kratkoročni
prednostni cilji
Vpetost
v
klinično
okolje
preko
raziskovalnih projektov

Pričakovani rezultati v letu 2017
-

-

Dvig nivoja znanja
kliničnih
mentorjev
preko raziskovalnih in
razvojnih projektov

-

-

Mednarodna
raziskovalna
vključenost

-

Nadaljevanje P3-0360, program za obdobje 20092017: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in
astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«,
nosilec Klinika Golnik , sodeluje FZAB.
Projekt BI-US/17-18-034, ARRS: »Stopnja znanja o
Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za
starejšein zdravstvenih domovih v Sloveniji: razvoj
strategije za medpoklicno izobraževanje«, obdobje
2017 – 2018. Sodelovanje z DSO.
Projekt ARRS: Z«dravstvena nega kot znanstvena
disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem
sekundarnega in terciarnega izobraževanja v
zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka
znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«
Projekt ESS: »Kontinuiran razvoj internacionalizacije
kakovostnega visokošolskega izobraževanja in
raziskovanja v študijskih programih Fakultete za
zdravstvo Jesenice«
Delo raziskovalnih skupin po že pripravljenih načrtih
posamezne raziskave
Projekt »Centre of Excellence for nurses in tobacco
control«
Projekt »JA on Frailty Prevention – ADVANTAGE«
Projekt »The intersect of culture in the understanding
and development of person-centred dementia care

Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik
Realizacija:
Program P3-0360 je bil glede na podano vlogo v 2012, podaljšan do 2017.
Projekt BI-US/17-18-034 se je zaradi potreb raziskave razširil iz DSO v zdravstvene
domove.
Naloge v obeh projektih so bile realizirane, tečejo v skladu s časovnicami.

Realizirano:
V sklopu projekta ARRS so bili mentorji seznanjeni s kompetencami izvajalcev
zdravstvene nege.
V sklopu projekta ESS s pomembnostjo mednarodnega sodelovanja in povezovanja
(izobraževanja v tujini, prenos znanja in dobrih praks iz tujine).

Realizacija:
Projekt »Centre of Excellence for nurses in tobacco control«: potekal je kot zbiranje
podatkov med slovenskimi medicinskimi sestrami in promocija vsebine projekta v širši
skupnosti.
Projekt »JA on Frailty Prevention – ADVANTAGE«: obravnava upravljanje krhkosti pri
posamezniku.
Projekt »The intersect of culture in the understanding and development of person-
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-

Pridobivanje
novih
raziskovalnih
in
razvojnih projektov na
razpisih

amongst adult nursing and paramedic science
students«
Začetek projekta »E+Promoting the Innovation
Capacity of Higher Education in Nursing during Health
Services´ Transition (ProInCa)«

1.

2.

3.
4.
5.
6.

-

E+Promoting the Innovation Capacity of
Higher Education in Nursing during
Health Services´ Transition (ProInCa)
Raziskava: The intersect of culture in the
understanding and development of
person-centred dementia care amongst
adult nursing and paramedic science
students
Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi
bolečine v hrbtu
ESS: STAR-VITAL: Združeni ukrepi za
vitalnost starejših delavcev
Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti
ARRS: Stopnja znanja o Alzheimerjevi
bolezni med zaposlenimi v domovih za
starejšein zdravstvenih domovih v
Sloveniji:
razvoj
strategije
za
medpoklicno izobraževanje

centred dementia care amongst adult nursing and paramedic science students«:
razumevanje demence, opravljanje individualne nege in na namen za delo in skrb za
ljudi z demenco in starejših odraslih
Začetek projekta »E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in
Nursing during Health Services´ Transition (ProInCa)«: razvoj na dokazih podprte
prakse na medicinskih fakultetah v Kazahstanu
1.

2.

3.
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FZAB je postala partnerica v triletnem mednarodnem projektu z
naslovom »E+Promoting the Innovation Capacity of Higher
Education in Nursing during Health Services´ Transition
(ProInCa)« Konzorcij ProInCa vključuje štiri evropske (iz Finske,
Nizozemske in Slovenije) in pet kazakstanskih visokošolskih
institucij ter 13 pridruženih partnerjev, ki so pomembni deležniki.
Nosilka projekta JAMK University of Applied Sciences, School
of Health and Social Studies, Finska. Cilj projekta je
opolnomočiti medicinske univerze v Kazakstanu z znanji in
dolgoročnimi mehanizmi za modernizacijo zdravstvene nege.
Projekt bo pomagal pri reformi sistema zdravstvene nege in
razvoju menedžmentater izobraževalnega sistema na področju
zdravstvene nege v Kazakhstanu. Razvoj na dokazih podprte
zdravstvene nege bo pripomogel k boljši kakovosti zdravstvene
oskrbe pacientov ter k njihovi varnosti.
Namen raziskave je razumeti povezanost med kulturo in
demenco, ki je pomembna za študente zdravstvenih ved.
Študentje bodo informirani o kulturni senzibilnosti, primerni
dodiplomski izobrazbi in pozitivni socializaciji, kar bodo
integrirali v opravljanje dela, ko bodo v stiku z demenco. Znanja,
pridobljena iz tega raziskovanja bodo omogočila razumevanje
povezave kulture in demence bodočih delavcev v zdravstveni
negi.
Glavni namen projekta je zmanjšanje psihosocialnih in finančnih
posledic bremena, ki ga prinaša pojavljanje bolečine v hrbtu v
delovno aktivni populaciji. Namen bomo uresničili skozi tri
glavne cilje, ki so medsebojno odvisni:
1. cilj: izboljšanje zdravstvene obravnave ljudi z bolečinami v
hrbtu, kar vključuje:
- izboljšanje dostopnosti do ustrezne zdravstvene obravnave v
okviru javnega zdravstvenega sistema za paciente z bolečino v
hrbtu in
- izboljšanje vsebine zdravstvene obravnave za paciente z
bolečino v hrbtu.
2. cilj: izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu v delovno

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Objava
raziskav

rezultatov

Priprava in objava znanstvenih člankov in prispevkov na
znanstvenih konferencah na osnovi izvedenih raziskav

aktivni populaciji (primarna preventiva) in zmanjšanje števila
ponavljajočih se epizod bolečine v hrbtu v delovno aktivni
populaciji (sekundarna preventiva) ob upoštevanju narave dela,
ki ga pacient opravlja, in ostalih psiho-socialnih okoliščin, ki so
povezane s pojavom bolečine v hrbtu.
3. cilj: izboljšanje preprečevanja bolečine v hrbtu v splošni
populaciji, ki vključuje vse starostne skupine ljudi vključno z
ranljivimi skupinami: otroci (novorojenčki, malčki), šoloobvezni
otroci in mladi odrasli (osnovnošolci, srednješolci, študenti),
nezaposleni, nosečnice, mame po porodu, upokojenci.
4. Osrednja zamisel projekta gradi na konceptu zdrave
organizacije in na modelu zdravih delovnih mest Svetovne
zdravstvene organizacije. Ta koncept opredeljuje štiri dimenzije
zdravega delovnega okolja, na katerih je potrebno načrtno in
kontinuirano izvajati aktivnosti v organizacijah: fizično delovno
okolje, psihosocialno delovno okolje, osebni zdravstveni viri
delavca, in sodelovanje organizacij z lokalnim in širšim
družbenim okoljem (glej podrobneje spodaj). Zdravo delovno
mesto je opredeljeno kot tisto, kjer zaposleni in delodajalec
sodelujeta pri procesu stalnega izboljševanja z namenom
varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja
zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih delovnih mest
– in prav vzpostavljanje zdravega delovnega mesta je osrednji
cilj projekta.
5. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) skupaj z Občino
Jesenice izvaja razvojni projekt »Vsak lahko reši življenje,
pomagaj tudi ti«. S projektom želimo ozavestiti laično populacijo
o pomenu oživljanja ob srčnem zastoju, saj preživetje in
kvaliteto življenja preživelih lahko povečamo le z ozaveščanjem
laične populacije o temeljnih postopkih oživljanja. Raziskave
kažejo, da je preživetje ob srčnem zastoju odvisno od
sposobnosti osebe, ki prva nudi pomoč in izvajanja temeljnih
postopkov oživljanja.
Izvajalci delavnic so študenti FZAB, ki so bili predhodno
educirani in mentorirani s strani visokošolskih učiteljev FZAB. V
projektu sodeluje 15 študentov.
Delavnice se izvajajo v občini Jesenice v javnih zavodih,
šolstvu, podjetjih, na raznih prireditvah v okviru lokalne
skupnosti, idr. Namen projekta je povečati delež laične
populacije, ki bo ob srčnem zastoju začela oživljati.
Podatki o objavah so v tabeli spodaj.
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Razširjanje znanja o
pomenu raziskovanja
in razvoja

Center: priprava in izvedba 10. mednarodne znanstvene
konference, šole raziskovanja, razvojnih izobraževanj za
usposabljanje kliničnih mentorjev

Drugi kazalniki dela

Kazalniki raziskovalnega dela za leto 2017:
pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz ARRS
(CRP), MIZŠ, MZ in drugih virov.
aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah,
poletnih šol, posvetov idr.
Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela FZAB v
domačih in mednarodnih revijah.
Število citatov in točk ter izpolnjevanje pogojev
raziskovalcev FZAB za prijave na razpise ARRS.
Povečati FTE na področju raziskovanja in razvoja v
primerjavi s prejšnjimi leti.
Uporaba in integracija dokazov raziskovanja v
neposredni klinični praksi, okolju idr.

Vsi dogodki so bili realizirani in se nahajajo v poročilu o delu Centra.
FZAB je članica Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi FINE
od leta 2008, septembra 2010 je postala polnopravna članica in članica
posvetovalnega odbora združenja. Od leta 2014 je članica organizacije ASPHER –
The Association of Schools of Public Health in the European Region, Znanstvena
svetnica FZAB je bila v letu 2017 izvoljena v članico odbora ICN.
Podatki so navedeni v tem poglavju.
-

Število objav redno in dopolnilno zaposlenih obeh kateder v letu 2017
Število objav:

Tipologija
Izvirni znanstveni članek (1.01)

23

Pregledni znanstveni članek (1.02)

1

Kratki znanstveni prispevek (1.03)

0

Strokovni članek (1.04)

15

Poljudni članek (1.05)

2

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1.06)

5

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1.07)

1

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08)

34

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1.09)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
(1.10)

11
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Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1.12)

12

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (1.13)

3

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1.17)

2

Predgovor, spremna beseda (1.20)

1

Drugi članki ali sestavki (1.25)

1

Strokovna monografija (2.02)

1

Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (2.06)

1

Končno poročilo o rezultatih raziskav (2.12)

4

Elaborat, predštudija, študija (2.13)

1

Predavanje na tuji univerzi (3.14)

5

Prispevek na konferenci brez natisa (3.15)

3

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (3.16)

0

Druga izvedena dela (3.25)

1

Urednik

28

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij)

48

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

0

Mentor pri diplomskih delih

1

Mentor pri magistrskih delih

0

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3

Mentor - drugo

16

Recenzent

15

Nerazporejeno

2
238

SKUPAJ:

Opomba:
Dela, ki so nastala v soavtorstvu redno /dopolnilno zaposlenih so šteta enkrat. Prav tako dela, kjer so zaposleni uredniki ali recenzenti.

Fakulteta ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega (2672). Podatki o skupini in njeni
http://www.sicris.si/search/org.aspx?lang=slv&id=3462. Podatki o uspešnosti skupine, stanje 23. 1. 2018 so v spodnji tabeli.
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Kategorizacija po metodologiji ARRS - medicina
Število bibliografskih enot
(1)

Citati WoS

1A1

1A2

1A3

1A4

1B

1C

1D

Z

NK

A''

A'

1.01

30

21

12

17

6

37

0

123

5

8

31

1.02

3

1

0

2

0

4

0

10

3

1

1.03

0

2

0

0

2

0

0

4

0

Z
2

(2)
2.01

2A

2B

2C

0

2

0

2.18

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2J

1

1/2

A

TC

CI

CIAu

TC

CI

CIAu

51

462

426

70.15

604

556

86.53

3

4

24

24

1.35

39

37

3.62

0

0

2

12

9

3.29

11

8

3.19

NK

A''

A'

0

0

0

0

A1/2

1

2.20

0

0

0

2.22

0

0

0

0

0

2.24

0

0

0

0

0

2.26

0

0

0

2.27

0

0

0

2.28

0

0

0

2.29

0

ur.
(3)
1.16

Citati Scopus

0
1A1

1A2

1A3

1A4

1B

1C

3A

3B

3C

3D

0

0

0

0

0

0

0

1

11

0

1.26

3E

0

4

0

3F

0

0

0

4
Z

NK

A''

A'

A1/2

TC

CI

CIAu

TC

CI

CIAu

12

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1A1

1A2

1A3

1A4

1B

1C

4C

4D

Z

NK

A''

A'

A1/2

TC

CI

CIAu

TC

CI

CIAu

1.06

0

0

0

0

0

0

0

36

36

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.08

0

0

0

0

0

0

9

156

165

32

0

0

1

36

36

2.13

38

38

2.25

(4)
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Str.d.

SKUPAJ

SU

TC

CI

CIAu

TC

CI

CIAu

1067

0

0

0

0

0

0

Z

S

A''

A'

A1/2

TC

CI

CIAu

TC

CI

CIAu

357

1118

9

34

59

534

495

76.91

692

639

95.60

Število točk
1A1

1A2

1A3

1A4

1B

1C

1D

Z

NK

A''

A'

A1/2

1.01

701.02

379.59

144.46

261.19

73.33

580.50

0

2140.10

6.39

287.48

791.73

1080.61

1.02

65.27

4.87

0

28.70

0

70.00

0

168.85

8.75

39.79

65.27

70.14

1.03

0

58.99

0

0

13.87

0

0

72.85

0

0

0

58.99

Z

NK

A''

A'

A1/2

41.67

0

0

0

0

(1)

(2)
2.01

2A

2B

2C

0

41.67

0

2.18

2D

2E

2F

2G

2H 2I

2J

2.30

2.30

2.20

0

0

0

2.22

0

0

0

0

0

2.24

0

0

0

0

0

A''

A'

A1/2

2.26

0

0

0

2.27

0

0

0

2.28

0

0

0

2.29

0

ur.
(3)

0
1A1

1A2

1A3

1A4

1B

1C

3A

3B

3C

3D
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3E

3F

420.00

0

0

0

420.00
Z

NK
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1.16

0

0

0

0

0

0

0

40.00

92.86

0

1.26

0

0

132.86

0

0

0

0

0

40.00

1A1

1A2

1A3

1A4

1B

1C

4C

4D

Z

NK

A''

A'

A1/2

1.06

0

0

0

0

0

0

0

489.46

489.46

45.83

0

0

0

1.08

0

0

0

0

0

0

111.90

1632.52

1744.42

78.42

0

0

1.48

(4)

SU
Str.d.

2477.32
Z

S

A''

A'

A1/2

SKUPAJ

5212.51

2616.71

327.27

857.00

1251.22

Upoštevane točke (medicina): 5794.95

4925.71

869.24

327.27

857.00

1251.22

Kvantitativne ocene
Točke

Ocena

5794.95

4.00

A'' - izjemni dosežki

327.27

0.22

A' - zelo kvalitetni dosežki

857.00

0.57

1251.22

0.83

A1 - objave
Upoštevane točke

1/2

A

- pomembni dosežki

Ocena A1

5.62

Citiranost

Podatki

CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2008-2017)

1652

CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2008-2017)

282

h-indeks v zadnjih 10 letih (2008-2017)

20

A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2011-2015)

Ocena
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A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom

0

A31 - sredstva mednarodnih projektov

2.21

A33 - sredstva drugih ministrstev

2.31

A34 - druga sredstva

0.12

A35 - druga gospodarska sredstva

0

Ocena A3

4.64

Zaposleni, ki sodelujejo pri znanstveno-raziskovalnem delu po letih
leto
Kazalnik
Št. vseh raziskovalcev
Št. zaposlenih, ki so vključeni v raziskovalno delo
Št. mogočih mentorjev doktorandom
Št. tehničnega in strokovnega osebja za raziskovalno dejavnost
Št. mladih raziskovalcev (MR)
Št. mladih raziskovalcev iz gospodarstva (MRG)
Št. raziskovalnih skupin

2014

2015

2016

2017

18
18
0
4
0
0
1

18
18
1
3
0
0
1

17
17
1
3
0
0
1

18
18
1
3
0
0
1

2014

2015

2016

2017

18
15
0
30
0
34
4
1

18
23
2
27
0
2
1
1

17
27
2
27
0
5
0
0

18
34
2
30
0
11
1
2

Vir: Sicris: http://www.sicris.si/default.aspx?lang=slv

Povezanost raziskovalne in izobraževalne dejavnosti po letih
leto
Kazalnik
Št. raziskovalcev, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu
Št. študentov, ki so vključeni v projektno in raziskovalno delo
Št. doktorskih študentov
Št. mentorjev in somentorjev podiplomskim študentom
Št. mladih raziskovalcev, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu
Št. gostujočih raziskovalcev – predavateljev
Št. gostujočih visokošolskih učiteljev na mednarodni izmenjavi z namenom poučevanja
Št. gostujočih učiteljev iz tujine na FZAB z namenom poučevanja
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4.3

Umetniška dejavnost

FZAB ne deluje na umetniškem področju.

4.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Vizija FZAB opredeljuje, da želimo postati kakovostna mednarodno priznana šola. FZAB kaže svoje sposobnosti mednarodnega povezovanja skozi sklenjene
mednarodne sporazume (34 sklenjenih mednarodnih sporazumov) v okviru katerih potekajo vsakoletne izmenjave VSU in študentov ter skupni mednarodni
raziskovalni in razvojni projekti.
FZAB je 12. 12. 2013, pridobila Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) v okviru novega šestletnega programa Erasmus+,
ki nam omogoča podpis bilateralnih sporazumov, izmenjavo študentov in visokošolskega osebja s tujimi partnerji ter sodelovanje v skupnih mednarodnih
programih. Številka nove Erasmus listine je 253002-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE, Erasmus identifikacijska številka pa SI JESENIC01.
FZAB sodeluje oz. je sodelovala v mednarodnih projektih s številnimi tujimi univerzami: University of the West of Scotland, VB; Oslo and Akershus University
College of Applied Science, Norveška; Escola Superior do Saudé, Leiria Portugal, JAMK University of Applied Sciences, Finska, Saxion University of Applied
Sciences, Nizozemska; Lahti University of Applied Sciences, Finska; Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška; Tartu University Hospital, Estonija; University of Greenwich;
Linnaeus University, Švedska; Turku University of Applied Sciences Ltd TUAS, Finska; Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalska; University of
Alicante, Španija; Univerzita Karlova v Praze; Češka; Coventry University, VB; University of Economics and Innovation, Lublin, Poljska; University of Medicine and
Pharmacy “Gr. T. Popa”, Romunija; University of Alicante, Španija; Sapienza University of Rome, Italija; University of Udine, Italija, School of Public Health at
Bielefeld University, Nemčija in drugimi; Oxford Brooks University, UK; Turku University of Applied Sciences, Finska, Escola Superior de Enfermagem do Porto,
Portugalska; Linnaeus University, Švedska; University of Alicante, Španija; Saxion University of Applied Sciences, Nizozemska;. Lahti University of Applied
Sciences, Finska; Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška; Tartu Health Care College, Estonija; San José State University, ZDA, Faculty of Nursing AAB College, Priština,
Kosovo, Universi College, in Pristina, Kosovo.
FZAB je v mednarodnih projektih sodelovala tudi z drugimi zavodi: Multicultural Center Gloria, Finska; Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
Slovenija; Care Group Solis, Nizozemska;; Harjula Settlement Association, Finska; Centar za odgoj i obrazovanje »Goljak«, Zagreb, Hrvaška; Tartu University
Hospital, Estonija, Kazahstan medical university. Tudi magistrski študij zdravstvene nege je bil razvit s pomočjo treh tujih univerz (University West of Scotland,
University Aberdeen in University Swansea), kar kaže na našo usmeritev po mednarodnem sodelovanju, skupnem razvoju programov in mednarodni primerljivosti
ter zavedanju o deficitarnosti akademsko izobraženega kadra in raziskovalcev v zdravstveni negi v Sloveniji. FZAB se uspešno povezuje s sosednjimi regijami.
FZAB se vsako študijsko leto vključuje v program mobilnosti Erasmus+ ter v domače razpise, katerih namen je vzpostavljati in ohranjati povezovanje in
sodelovanje s tujino. V letu 2017 smo bili ponovno uspešni pri prijavi mobilnosti v okviru Erasmus+ programa za obdobje od 2017 - 2019. Za dodeljenih 8 štipendij
študentov v programu Erasmus+ smo pridobili še dodatna sredstva s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
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Dosežki v letu 2017
Pridobljeni novi mednarodni sporazumi v 2017:
 FHS St.Gallen, University of Applied Sciences, Švica;
 Universi College, in Pristina, Kosovo
Mednarodne izmenjave študentov FZAB na tuje visokošolske institucije v letu 2016/2017:
Študijsko leto
izmenjave
2016/2017

Število
študentov
2

Stopnja
študija
Dodiplomski
(prva
stopnja,
program ZN)

Trajanje
izmenjave
3 mesece

2016/2017

2

Dodiplomski
(prva
stopnja,
program ZN)

3 mesece

2016/2017

1

Dodiplomski
(prva
stopnja,
program ZN)

3 mesece

Visokošolska institucija

Študijsko področje izmenjave

Vir sofinanciranja

Klinična praksa

Erasmus+

Klinična praksa

Erasmus+

Klinična praksa

Erasmus+

University of Alicante, Faculty of
Health Sciences, Španija

Swansea University, College of
Human and Health Sciences, Velika
Britanija

University of the West of Scotland,
School of Health Nursing and
Midwifery (UWS)

Mednarodne izmenjave tujih študentov na FZAB v letu 2016/2017:
Študijsko leto
izmenjave
2016/2017

Število
študentov
1

2016/2017

3

2016/2017

2

Stopnja študija
Dodiplomski (prva
stopnja, program ZN)
Dodiplomski (prva
stopnja, program ZN)
Dodiplomski (prva
stopnja, program ZN)

Trajanje
izmenjave
3 mesece
3 mesece
3 mesece

Visokošolska institucija
University of Alicante, Faculty of Health Sciences,
Španija
Swansea University, College of Human and Health
Sciences, Velika Britanija
Tartu Health Care College, Estonija

Študijsko področje
izmenjave
Klinična praksa
Klinična praksa
Klinična praksa

Vir
sofinanciranja
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+

Mednarodne izmenjave in obiski visokošolskih učiteljev FZAB in drugega visokošolskega osebja FZAB na tuje visokošolske institucije v letu
2016/2017:
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Študijsko
leto
izmenjave
2016/2017

Število
učiteljev

Trajanje
izmenjave

Visokošolska institucija

Namen izmenjave & študijske vsebine

Vir sofinanciranja

2

4

Escola superior de enfermagem do Porto,
Portugalska

Zaključna konferenca projekta Palliare

Palliare

2016/2017

1

5

Edinburgh Napier University

Erasmus+ mobilnost - usposabljanje
Erasmus+ mobilnost - usposabljanje

Erasmus+
Erasmus+

Erasmus izmenjave sta se v letu 2016/2017 udeležili dve zaposleni FZAB – ena VSU in ena strokovna sodelavka FZAB.
Mednarodne izmenjave in udeležba v drugih aktivnostih tujih visokošolskih učiteljev na FZAB v letu 2016/2017:
Študijsko leto
izmenjave

Število
učiteljev

Trajanje
izmenjave

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017

1

3 dni

2016/2017
2016/2017

2
1

3 dni
3 dni

Visokošolska institucija
KU Leuven Institute of Healthcare Policy, Belgija

Namen izmenjave & študijske vsebine
Sestanek in skupno delo, gost na 10. MZK
Sestanek in skupno delo, gost na 10. MZK

University of Limercik, Irska
Oxford Institute of Nursing, Midwifery and allied
Health research
FHS St. Gallen, University of Applied Sciences

Sestanek in skupno delo, gost na 10. MZK
Gost na 10. MZK
Sestanek in skupno delo, gost na 10. MZK

International health consultant

Gost na 10. MZK

AAB College, Kosovo

Gost na 10. MZK

Nova Southeastern University, ZDA

Gost na 10. MZK

Oxford University Hospitals
University of Novi Sad, Faculty of Medicine

Gost na 10. MZK
Gost na 10. MZK

Edinburgh Napier University
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V okviru Erasmus+ izmenjav v letu 2016/2017 nismo gostili nobenega tujega VSU ali drugega osebja. Skupno smo v letu 2016/2017 gostili 11 tujih VSU in
strokovnjakov (v okviru dogodkov Centra, pripravljalnih obiskov, delovnih srečanj na področju priprave študijskih programov, raziskovanja in mednarodnega
sodelovanja, poučevanja na programu 2. stopnje, skupnih raziskovalnih projektov).
Vključenost tujih visokošolskih predavateljev v redni študijski proces za študente študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega v študijskem
letu 2016/2017: KP
V letu 2016/2017 sta bili v študijski program druge stopnje udeležen dve tuji VSU.
Vključenost FZAB v druge evropske raziskovalne, razvojne in izobraževalne projekte, ki še trajajo:
FZAB je bila v študijskem letu 2016/2017 vključena v 4 mednarodne projekte:
- Projekt: The intersect of culture in the understanding and development of person-centred dementia care amongst adult nursing and paramedic science
students
- JA on Frailty Prevention – ADVANTAGE
- Centre of Excellence for nurses in tobacco control
- Primary Health Centres – Concepts and Practices (PriKon)
VŠZNJ je leta 2010 postala del konzorcija z imenom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing
Practice«, ki se je v letu 2011 preimenoval v »konzorcij IRIS« (http://irisnetwork.sharepoint.com/Pages/default.aspx) in v katerega so bile v letu 2014 vključene
naslednje partnerske institucije:
- Norveška: Oslo and Akerhus University College, Faculty of Health Sciences (koordinator konzorcija)
- Danska: VIA University College, Faculty of Health Sciences
- Malta: University of Malta, Faculty of Health Sciences
- Portugalska: Instituto Politécnico de Leiria
- Slovenija: Fakulteta za zdravstvo Jesenice
V letu 2015 se je konzorciju IRIS pridružila še University of West Scotland.
Ozadje nastanka konzorcija IRIS temelji na redni in tesni vpetosti omenjene norveške fakultete v mednarodne aktivnosti po svetu. Zaradi stalnega soočanja
fakultete z različnimi administrativnimi, pedagoškimi in kulturnimi barierami po svetu se je leta 2009 mednarodni tim na fakulteti odločil, da bo, v prid učinkovitejši
internacionalizaciji, vzpostavil konzorcij partnerjev, ki bo temeljil na sodelovanju podiplomskih izobraževanj s področja zdravstva s strani visokošolskih inštitucij partneric konzorcija v Evropi in Združenih državah Amerike. Tako so se prvega seminarj v Oslu leta 2010 udeležile inštitucije kot so Oslo University College,
Norveška, Columbia University, ZDA, Fairfield University, School of Nursing, ZDA, Trinity College, Dublin, Irska, Instituto Politecnico de Leiria, Portugalska, in
Fakulteta za zdravstvo, Slovenija. Konzorcij je svoje ime IRIS po grški mitologiji, boginji mavrice oziroma poslanki bogov, ki preko mavrice prenaša sporočila od
bogov med ljudi, dobil leta 2011 na drugem srečanju na Malti.
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Konzorcij IRIS ima svoja srečanja najmanj enkratno letno. V letu izvedbe seminarja "Works in Progress", ki je osrednja aktivnost konzorcija in je namenjen
magistrskim študentom in njihovim visokošolskim učiteljem iz partnerskih institucij, pa tudi večkrat. Rednih srečanj konzorcija se udeleži vsaj en predstavnik vsake
institucije. Delovanje konzorcija je razdeljeno na dva osrednja odbora: upravni odbor (Steering Committee) in odbor učiteljev (Teachers' Committee). Partnerske
institucije v konzorciju povezuje »A Declaration of Intent«, v okviru katere so opredeljeni načini sodelovanja med partnerskimi institucijami (npr. možnost
somentorstva magistrskih del med institucijami, možnost izmenjav študentov med študijskimi programi, možnost vključitve v klinično okolje za izvedbe raziskave
itd.). Poslanstvo konzorcija IRIS je vzpostavljanje razvoja kurikuluma magistrskih študijskih programov s področja zdravstva in sorodnih skrbstvenih ved, ki poteka
preko državnih meja z izmenjavo znanja in osebja. V letu 2015 skupnega srečanja v okviru Konzorcija ni bilo, smo se pa člani konzorcija prijavili na skupni
Erasmus + razpis, ki pa je bil žal neuspešen.

Kazalniki na področju mednarodnih izmenjav
Študijski program prve stopnje
Kazalnik

Študijsko
leto
2012/2013

Študijsko
leto
2013/2014

Študijsko
leto
2014/2015

Študijsko
leto
2015/2016

Študijski program druge stopnje
Študijsko
leto
2016/2017

Število študentov, ki opravljajo del študija v
4
4
4
3
5
tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
7
2
0
5
6
študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
5
4
0
1
0
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
3
3
1
1
1
pri pedagoškem procesu v tujini kot
gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
0
0
1
0
4
izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in
1
2
24
9*
11
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in
0
2
7
5
4
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
*9 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ni sodelovalo v pedagoškem procesu, ampak le v dogodkih FZAB

Študijsko
leto
2012/2013

Študijsko
leto
2013/2014

Študijsko
leto
2014/2015

Študijsko
leto
2015/2016

Študijsko
leto
2016/2017

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

2

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

7

0

0

Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu pod tabelo.
Kazalniki so opisani v tabeli aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti.
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Opis kazalnikov za študijska leta 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ter opis načrta za
študijsko leto 2017/2018 za študijski program prve stopnje:
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 smo izvedli izmenjavo dveh študentov na JAMK University of Applied Sciences (Finska) z namenom opravljanja 3mesečne klinične prakse.
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 smo gostili VŠU z University of Greenwich (Velika Britanija) in z JAMK University of Applied Sciences.
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 smo izvedli eno Erasmus mobilnost z namenom poučevanja in eno z namenom usposabljanja.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 smo izvedli izmenjavo dveh študentk na Savonia University of Applied Sciences/ School of Health Care Kuopio (Finska) in
dveh študentov na University of Malta, Faculty of Health Sciences (Malta) z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse.
Komentar: V zimskem semestru študijskega leta 2012/2013 so 3-mesečno izmenjavo z namenom klinične prakse opravljale 4 študentke. Prišle so s treh fakultet:
Savonia University of Applied Sciences, School of Health Care, Finska; JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Finska; Oslo
and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Institute of Nursing, Norveška. Tri študentke z Başkent University, Turčija, so bile na 3-mesečni
izmenjavi z namenom usposabljanja v letnem semestru 2013.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 smo gostili pet tujih visokošolskih učiteljev in sicer z University of Presov, Faculty of Health Care Professions, Slovaška;
School of Foreign Languages, Adnan Menderes University, Turčija; JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Finska; Nursing
Department/Aydın School of Health, Adnan Menderes University, Turčija.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 smo izvedli tri Erasmus mobilnosti z namenom poučevanja in eno Erasmus mobilnost z namenom usposabljanja..
Komentar: V letnem semestru študijskega leta 2013/2014 sta 3-mesečno izmenjavo z namenom klinične prakse opravljali na FZAB dve študentki, in sicer z
University of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery (Škotska).
Komentar: V študijskem letu 2013/2014 smo gostili štiri visokošolske učitelje, in sicer dva iz University of Central Lancashire (UCLan), VB in dva iz Adnan
Menderes University, Aydin School of Health, Turčija.
Komentar: v študijskem letu 2013/2014 smo izvedli tri Erasmus mobilnosti visokošolskih učiteljev FZAB z namenom poučevanja in dveh mobilnosti sodelavcev
uprave FZAB z namenom usposabljanja v okviru Norveškega finančnega mehanizma.
Komentar: V študijskem letu 2014/2015 zaradi nepričakovanega dogodka nismo izvedli načrtovane mednarodne izmenjave dveh študentov iz UWS, Škotska.
Komentar: V študijskem letu 2014/2015 smo gostili 23 visokošolskih učiteljev. Od 23-ih VSU jih je 6 prišlo na FZAB v sklopu Erasmus+ mobilnosti.
Komentar: v študijskem letu 2014/2015 smo izvedli eno 3 mesečno mobilnosti visokošolskih učiteljev FZAB z namenom poučevanja. Sredstva za mobilnost se
niso črpala iz naslova Erasmus+ ali Norveškega finančnega mehanizma. Izvedli smo dve mobilnost VSU z namenom usposabljanja in eno mobilnost drugih
sodelavcev FZAB z namenom usposabljanja. Ena mobilnost VSU z namenom usposabljanja je bila izvedena v okviru Erasmus+, ena mobilnost VSU z namenom
usposabljanja in ena mobilnost drugih sodelavcev FZAB z namenom usposabljanja pa sta bili izvedeni v okviru Norveškega finančnega mehanizma. Poleg
naštetih mobilnosti smo izvedli še tri mobilnosti – vse tri v okviru tekočih raziskovalnih projektov iz katerih naslovov so se tudi črpala sredstva za mobilnost.
Komentar: v študijskem letu 2015/2016 smo izvedli tri mobilnosti študentov z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse. Vse mobilnosti so bile načrtovane
v okviru programa Erasmus+ ter v okviru programa Slovenskega štipendijskega sklada. Mobilnosti so bile izvedene na partnerske institucije Tartu Health Care
College, Estonia in University of Malta, Msida.
Komentar: v študijskem letu 2015/2016 smo izvedli 5 izmenjav tujih študentov z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse na FZAB. Dve študentki sta bili
iz JAMK University of applied Sciences, Finska, dve študentki iz University of Alicante, Španija in ena študentka iz Tartu Health Care College, Estonia.
Komentar: v študijskem letu 2015/2016 smo izvedli obisk šestih tujih VSU (NOVA Southeastern University, College of Osteopathic Medicine, Swansea University,
University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten, faculty of Social work, health and Nursing, Germany, University of the West of Scotland, Edinburgh
Napier University, School of nursing, midwifery and social care) Poleg tega je FZAB gostila še 1 osebo iz gospodarskega sektorja (podjetje Australian Trade
Commission) in 4 osebe iz šole za socialne poklice, Koroška.
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Komentar: v študijskem letu 2015/2016 smo izvedli eno mobilnost visokošolskih učiteljev FZAB z namenom poučevanja v okviru Erasmus+ in 4 mobilnosti z
namenom usposabljanja.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 načrtujemo 7 izmenjav tujih študentov z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse na FZAB. Štirje študenti iz
Swansea University, ena študentka iz Alicante University, Španija, in dve študentki iz Tartu Health Care College, Estonia.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 načrtujemo 2 mobilnosti visokošolskih učiteljev FZAB z namenom poučevanja v okviru Erasmus+ in 4 mobilnosti z
namenom usposabljanja.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 smo izvedli 5 mobilnosti študentov z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse. Vse mobilnosti so bile načrtovane v
okviru programa Erasmus+ ter v okviru programa Slovenskega štipendijskega sklada. Mobilnosti so bile izvedene na partnerske institucije University of Alicante,
Faculty of Health Sciences, Španija; Swansea University, College of Human and Health Sciences, Velika Britanija; University of the West of Scotland, School of
Health Nursing and Midwifery (UWS).
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 smo izvedli 6 izmenjav tujih študentov z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse na FZAB. Študenti so bili iz
partnerskih institucij University of Alicante, Faculty of Health Sciences, Španija; Swansea University, College of Human and Health Sciences, Velika Britanija;
Tartu Health Care College, Estonija.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 smo izvedli obisk 11 tujih VSU: dr. Walter Sermeus, KU Leuven Institute of Healthcare Policy, Belgija; dr. Fiona Murphy,
University of Limercik, Irska; dr. Joanne Brooke, Oxford Institute of Nursing, Midwifery and allied Health research; dr. Birgit Vosseler
FHS
St.
Gallen,
University of Applied Sciences; dr. Cecilia Rokusek, International health consultant; dr. Sue Maxwell, Nova Southeastern University, ZDA; Monika Rybacka,
Oxford University Hospitals; Idriz Sopijani, AAB College, Kosovo; dr. Dragana Milutinović in dr. Dragana Simin, University of Novi Sad, Faculty of Medicine; dr.
Jackie Nicol, Edinburgh Napier University.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 smo izvedli eno mobilnost visokošolskih učiteljev FZAB z namenom poučevanja in 4 mobilnosti z namenom usposabljanja.
Komentar: v študijskem letu 2017/2018 načrtujemo 5 izmenjav tujih študentov z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse na FZAB. Dva študenta iz
Swansea University, ena študentka iz Alicante University, Španija, in en student iz UWS.
Komentar: v študijskem letu 2017/2018 načrtujemo 3 mobilnosti visokošolskih učiteljev FZAB z namenom poučevanja v okviru Erasmus+ in 3 mobilnosti z
namenom usposabljanja.

Opis kazalnikov za študijska leta 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ter opis načrta za študijsko leto
2017/2018 za študijski program druge stopnje: KP
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 smo izvedli mobilnosti treh podiplomskih študentov, ki so se na Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences
(Norveška) udeležili 12-dnevnega Erasmus intenzivnega programa.
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 je bilo v program druge stopnje ZN vključenih sedem tujih VSU. S predavanjem na 2. stopnji so sodelovali tudi 3 tuji
gostujoči visokošolski učitelji in sodelavci z Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (Norveška).
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 sta dva VSU sodelovala kot predavatelja za podiplomske študente v okviru seminarja »Works in progress«, ki je potekal
na Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (Norveška).
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 smo izvedli mobilnosti dveh podiplomskih študentk, ki sta se na Instituto Politecnico de Leiria (Portugalska) udeležili 14dnevnega Erasmus intenzivnega programa »Works in progress«.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 je bilo v program druge stopnje ZN vključenih pet tujih VSU.
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Komentar: v študijskem letu 2012/2013 je en VSU sodeloval kot predavatelj za podiplomske študente v okviru Erasmus intenzivnega programa »Works in
progress«, ki je namenjen magistrskim študentom ZN in je potekal na Instituto Politecnico de Leiria (Portugalska).
Komentar: v študijskem letu 2013/2014 smo izvedli mobilnosti štirih podiplomskih študentov, ki so se na University of Malta v mesecu maju 2014 udeležili 12dnevnega Erasmus intenzivnega programa »Works in Progress«.
Komentar: v študijskem letu 2013/2014 je bil v program druge stopnje ZN vključen 1 tuj VSU.
Komentar: v študijskem letu 2013/2014 je bil vključen en VSU v Erasmus intenzivni program »Works in progress«, ki je namenjen magistrskim študentom ZN in je
potekal v mesecu maju 2014 na University of Malta.
Komentar: v študijskem letu 2014/2015 smo izvedli mobilnost ene podiplomske študentke in hkrati zaposlene VSU na FZAB. V Španiji se je na University of
Alicante udeležila konference v sklopu projekta ISTEW kjer je predstavljala rezultate nacionalnega dela mednarodnega projekta.
Komentar: v študijskem letu 2014/2015 je bil v program druge stopnje ZN vključen 1 tuj VSU. Kot predavateljico na 8. mednarodni znanstveni konferenci smo
gostili študentko II. stopnje Kjerstin W. Bader iz Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norveška.
Komentar: v študijskem letu 2014/2015 je bil vključen en VSU v izmenjavo z namenom poučevanja za študente II. stopnje. VSU je bil vključen v trimesečno
izmenjavo na NOVA Southeastern University, College of Osteopathic Medicine.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 načrtujemo prihod tujih VSU z namenom vključevanja v študijski proces II. in III..
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 nismo izvedli mobilnosti podiplomskih študentov.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 sta bila v program druge stopnje ZN vključena 2 tuja VSU.
Komentar: v študijskem letu 2016/2017 je bil vključen en VSU FZAB v izmenjavo z namenom poučevanja za študente II. stopnje. VSU je bil vključen v 5 dnevno
izmenjavo na FHS St. Gallen, University of Applied Sciences, Švica.
Komentar: v študijskem letu 2017/2018 načrtujemo prihod tujih VSU z namenom vključevanja v študijski proces II. in III.stopnje.

Pridobljena sredstva za mobilnost iz mednarodnih programov:
leto
Kazalnik
Erasmus - mobilnost študentov
Erasmus - mobilnost profesorjev
Erasmus – organizacija mobilnosti (OM)(prenesena na študente)

2011/2012

2012/2013

1.950 EUR
2.000 EUR
1.110 EUR
/**

3.825 EUR
2.000 EUR
1.480 EUR
/**

Norveški finančni mehanizem
Javni RS sklad za razvoj kadrov in štipendije

SKUPAJ

900 EUR
5.960 EUR
(brez
sredstev
OM: 4850
EUR)

1.350 EUR
8.655 EUR
(brez
sredstev
OM: 7.175
EUR)

*Sredstev nismo to leto upoštevali.
** Ni bilo razpisa.
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2013/2014

2014/2015

3.900 EUR
6.750 EUR
1.500 EUR
4.500 EUR
1.295 EUR
2.800 EUR
6.144 EUR
16.880 EUR
(600 EUR za (1000 EUR za
OM)
OM)
1.800 EUR
2.250 EUR
14.639 EUR
33.180 EUR
(brez
(brez
sredstev OM: sredstev OM:
12.744 EUR) 29.380 EUR)

2015/2016
8.640,00 EUR
4.200,00 EUR
4.900,00 EUR

2016/2017
12.000 EUR
7.150 EUR
2.450 EUR
/**

/**
1.920,00 EUR
19.660 EUR
(brez
sredstev OM:
14.760,00
EUR)

1.680 EUR
23.280 EUR
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4.5

Knjižnična dejavnost

(Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike neobvezne.)
Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2017

Dokup gradiva iz seznamov
obvezne in priporočene literature
za posamezni učni predmet.

Študentom bo zagotovljena razpisana obvezna in priporočena literatura, ki jo
potrebujejo pri študiju.

Plačilo naročnin za leto 2017 (v
letu 2016), za dostop do baz
podatkov.

Naročnina na podatkovno bazo CINAHL with Full Text in ostale baze vključene
v EBSCOHost ter dostop do podatkovnih baz ProQuest in SCOPUS.

Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano. Dokupili smo 38 enot gradiva
iz seznamov obvezne in priporočene
literature za programe Promocija zdravja
druga stopnja in Zdravstvene vede tretja
stopnja.
Realizirano.

Potencialni uporabniki knjižnice
Kategorije uporabnikov
Študenti – prve stopnje, redni
Študenti – prve stopnje, izredni
Študenti – druge stopnje
Študenti – tretje stopnje
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Število v 2016

Načrt za leto 2016

Realizacija 2017

219

Vsi vpisani študenti.

217

78

Vsi vpisani študenti.

86

34
/
/
83
/
/
1

Vsi vpisani študenti.
Vsi vpisani študenti.
/
Vsi zaposleni.
/
/
/

45
8
/
113
/
/
/
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Kazalniki na področju knjižnične dejavnosti
Leto 2016
213
213

Načrt za leto 2017
Okoli 300
Okoli 300

Realizacija 2017
207
207

Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

Prirast 279 tiskanih enot gradiva, 33
enot (=letnikov) serijskih publikacij, 8
enot CD-jev ter omogočen dostop do
baz podatkov vključenih v EBSCOHost
ter do baze podatkov ProQuest..

Okoli 200 tiskanih enot gradiva ter
dostop do baz podatkov vključenih
v EBSCOHost, SpringerLink, Wiley
ter dostop do baze ProQuest.

Prirast 340 tiskanih enot gradiva, 35
enot (=letnikov) serijskih publikacij, ter
omogočen dostop do baz podatkov
vključenih v EBSCOHost, SpringerLink,
Wiley ter do baze podatkov ProQuest.

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki

4.528 pregledanih člankov v polnem
besedilu v bazi CINAHL in 972
pregledanih dokumentov v polnem
besedilu v bazi ProQuest.Dissertations
& Thesis Global.

Okrog 5.000 enot pregledanega
gradiva v polnem besedilu.

Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

Predstavitev uporabe baz podatkov pri
predmetu Uvod v raziskovanje v
zdravstveni negi.

Predstavitev uporabe baz
podatkov na uvodnem predavanju
in v okviru tutorstva.

3.434 pregledanih člankov v polnem
besedilu v bazi CINAHL, 476
pregledanih dokumentov v bazi Wiley,
448 pregledanih dokumentov v bazi
SpringerLink in 956 pregledanih
dokumentov v polnem besedilu v bazi
ProQuest.Dissertations & Thesis
Global.
Realizirano.

Kazalnik
Število aktivnih uporabnikov knjižnice
Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

Urnik knjižnice:
Uradne ure knjižnice v letu 2017 so bile ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 12.00 ure do 16.00. Ob sredah ni bilo uradnih ur.
Uradne ure dislocirane enote v ŠSLJ so bile prilagojene glede na potek študijskega procesa za študijsko leto 2016/2017, študenti in izvajalci predmetov so bili o
tem predhodno obveščeni preko spletne strani šole. V dnevih, ko je bila knjižnica odprta, je bilo to v času od 15.00 do 17.00 oz. do zaključka prvega odmora.
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4.6

Dejavnost študentskih domov

Bivanje študentov
Kazalnik
% študentov, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju
bivanja študentov
Kapaciteta študentskih domov
Število tujih študentov, ki bivajo v
študentskih domovih

Pričakovani
rezultati v
študijskem letu
2015/2016
3%

/
/

3%

Pričakovani
rezultati v
študijskem letu
2016/2017
3%

/
/

/
/

Realizacija v
študijskem letu
2015/2016

3%

Pričakovani
rezultati v
študijskem letu
2017/2018
3%

3%

/
/

/
/

/
/

Realizacija v
študijskem letu
2016/2017

Realizacija v
študijskem letu
2017/2018

Podatki so zbrani iz anketiranja študentov o prvem vpisu.

4.7

Upravne, pravne in druge naloge
Kratkoročni prednostni cilji
zavoda

Pričakovani rezultati v letu
2017

Priprava pogodb za izvedbo zbirnega
kliničnega usposabljanja za študijsko
leto 2016/2017
Priprava pogodb za izvedbo obveznega
kliničnega usposabljanja za študijsko
leto 2016/2017
Priprava pogodb in prijava/odjava +
dopolnilno zaposlenih na ZZZS

Ureditev sodelovanja z učnimi
bazami

Priprava pogodb o naročilu avtorskega
dela in podjemnih pogodb

Ureditev kadrovskih zadev

Dopolnitve v obstoječi postavitvi
Kataloga informacij javnega značaja

Ažuriran KIJZ

Ureditev sodelovanja z učnimi
bazami
Ureditev kadrovskih zadev

Realizacija v letu 2017
z obrazložitvijo razlik
Realizirano:
Pridobili smo podatke o aktivnih učnih bazah, ki so sprejele študente FZAB in
pripravili pogodbe za izvedbo izbirnega kliničnega usposabljanja.
Realizirano:
Glede na urnik/razpored obveznega kliničnega usposabljanja po učnih bazah,
smo pripravili pogodbe za učne baze, ločene za redni in izredni študij.
Realizirano:
Glede na dokument neposredna pedagoška obveza za 2016/2017, smo
pripravili pogodbe za dopolnilno zaposlene in jih v skladu s tem prijavili v
evidenco zaposlenih na ZZZS.
Realizirano:
Glede na dokument neposredna pedagoška obveza za 2016/2017, smo
pripravili pogodbe za zaposlene po avtorskih in podjemnih pogodbah.
Realizirano:
KIJZ smo dopolnili z aktualnimi podatki.
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Kazalniki:
Študijsko leto
2015/2016

Študijsko leto
2016/2017

Študijsko leto
2017/2018

Število študentov na računalnik

6

6

6

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100%

100%

100%

Kazalniki

4.8

4.9

Nacionalno pomembne naloge
4.8.1

Skrb za slovenščino

4.8.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

4.8.3

Pisarna za študentske domove

Univerzitetni šport

4.10 Interesna dejavnost študentov
Interesne dejavnosti študentov so s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, ki so bile določene v letnem programu Študentskega sveta fakultete
za zdravstvo Angele Boškin za leto 2017. Program interesnih dejavnosti je bil sestavni del programa dela visokošolskega zavoda v letu 2016. Študentski svet
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je v študijskem letu 2016/2017 izvedel štiri seje.
Realizacija načrta dela in poročilo o delu za leto 2017:
Kratkoročni prednostni cilji
Motivacija študentov na informativnem dnevu.

Pričakovani rezultati v letu 2017
Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik
Sodelovanje
študentov
pri Realizirano:
predstavitvah FZAB in motiviranje Sodelovanje študentov pri informativnih dnevih. Sodelovanje
bodočih študentov za študij na FZAB.
študentov na Informativi 2017 in pri predstavitvah FZAB po
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- Predstavitev FZAB na srednjih šolah srednjih šolah v Gorenjski in Ljubljanski regiji.
na Gorenjskem
Izboljšati prepoznavnost FZAB v lokalni skupnosti

Povečati sodelovanje med študenti.

Izvajanje različnih humanitarnih in Realizirano: Izvajanje različne humanitarne in prostovoljne
prostovoljnih
dejavnosti
v
lokalni dejavnosti v lokalni skupnosti tekom leta, v sodelovanju z
skupnosti tekom leta, v sodelovanju z visokošolskimi učitelji, sodelovanje študentov pri projektih ob
visokošolskimi učitelji.
različnih dnevih posvečenih preventivi bolezni in promociji zdravja.
- Spodbujati povezave s Klubom Realizirano: Povezali smo se s Klubom Jeseniških študentov,
Jeseniških študentov
medsebojno povezovanje s šolami medicinskih strok z namenom
- Povezovanje z drugimi šolami izmenjave izkušenj in znanja, sodelovanje študentov iz
medicinskih strok.
mednarodne izmenjave pri študijskih aktivnosti, zagotoviti podporo
- Sodelovanje s študenti, ki pridejo na študentom pri VPSIU 2016/17, zagotoviti podporo bodočim
mednarodno izmenjavo
diplomantom in študentom, ki pišejo seminarske naloge, sodelovati
- Pomoč študentom pri VPISU 2016/17 s Sekcijo študentov zdr. nege pri različnih aktivnostih (preventivni
- Razpošiljanje anket študentom FZAB dnevi, obdarovanje v bolnišnicah…), delovanje na promociji FZAB
- povezovanje študentov vseh letnikov med študenti in bodočimi študenti s pomočjo tutorjev.
- Izpostaviti pomembnost sodelovanja v Organiziran spoznavni dan na začetku študijskega leta 2017/18.
organih FZAB in skupaj s tutorji delati na
tej promociji

4.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Realizacija načrta dela za leto 2017:

Kratkoročni prednostni cilji
Sanacijo zamakanja pritličja na severnem delu
objekta na sedežu fakultete

Pričakovani rezultati v letu 2017
Obnova površine pritličja severnega dela objekta
fakultete

Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova vrednost ali doba uporabe.
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Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik
Investicija je bila realizirana s sredstvi ustanovitelja Občine Jesenice
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4.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
4.11.2 Nakup opreme
Načrt nakupa opreme za leto 2017

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2017

Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik

Ognjevarna kartotečna omara
Rezalnik za papir
Nakup računalnikov (3 kom); zaposleni
Nakup računalnikov (5 kom); knjižnica FZAB
Nakup računalnikov (4 kom); knjižnica Študijsko
središče Ljubljana
Informativni zaslon
Tiskalnik (2 kom)
Oprema nove predavalnice Spodnji Plavž 3:
21 miz (140 € 1 kom)
42 stolov (59 € 1kom)
Računalnik (800 €)
Projektor (860 €)
projekcijsko platno (200 € dimenzije 280x200 cm)
tabla (piši-briši 100 €)
obešalniki (200 €)
3x koš (20 €)
Oprema za izvedbo študijskega programa
FIZIOTERAPIJA, redni študij, Spodnji Plavž 3

delovna oprema
delovna oprema
delovna oprema
pedagoška oprema
pedagoška oprema

Investicija je bila realizirana.
Investicija je bila realizirana.
Investicija je bila realizirana.
Investicija je bila realizirana.
Investicija je bila realizirana.

pedagoška oprema
delovna oprema

Investicija je bila realizirana.
Investicija je bila realizirana.
Investicija ni bila realizirana, ker z izvedbo programa
Fizioterapija v 2017/2018 nismo pričeli.
Program je bil akreditiran po rokih, določenih z
zakonom za oddajo razpisov za vpis v
nekoncesionirane študijske programe za študijsko
leto 2017/2018.

Oprema za izvedbo študijskega programa
FIZIOTERAPIJA, izredni študij, Študijsko središče
Ljubljana

pedagoška oprema

Oprema treh predavalnic v Študijskem središču

pedagoška oprema

pedagoška oprema

pedagoška oprema

Investicija ni bila realizirana, ker z izvedbo programa
Fizioterapija v 2017/2018 nismo pričeli.
Program je bil akreditiran po rokih, določenih z
zakonom za oddajo razpisov za vpis v
nekoncesionirane študijske programe za študijsko
leto 2017/2018.
Investicija ni bila realizirana, ker z izvedbo programa
Fizioterapija v 2017/2018 nismo pričeli.
Program je bil akreditiran po rokih, določenih z
zakonom za oddajo razpisov za vpis v
nekoncesionirane študijske programe za študijsko
leto 2017/2018.
Investicija ni bila realizirana, ker z izvedbo programa
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Fizioterapija v 2017/2018 nismo pričeli.
Program je bil akreditiran po rokih, določenih z
zakonom za oddajo razpisov za vpis v
nekoncesionirane študijske programe za študijsko
leto 2017/2018.

Ljubljana
21 miz (140 € 1 kom)
42 stolov (59 € 1kom)
Računalnik (800 €)
Projektor (860 €)
projekcijsko platno (200 € dimenzije 280x200 cm)
tabla (piši-briši 100 €)
obešalniki (200 €)
3x koš (20 €)

Št.
prioritete iz
programa
dela za leto
2016
Opis in vrsta del

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2016
MIZKŠ

Lastni viri

Drugo

Skupaj

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2016
MIZKŠ

ARRS

Drugo

Skupaj

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

Komentar:

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
Kadrovski načrt iz vidika rednih in dopolnilnih zaposlitev je vezan na izvedbo koncesioniranega visokostrokovnega študijskega programa prve stopnje
Zdravstvena nega (VS), redni študij.

5.1

Kadrovska politika

Ključnega pomena je zagotavljanje kakovostnega kadra za izvedbo programa, zlasti na področju predmetov modula zdravstvena nega, kjer je deficitarnost
ustreznih kadrov, ki izpolnjujejo pogoje za visokošolske učitelje, največja. Potrebno je spodbujati razvoj zaposlenih v smislu doseganja akademske izobrazbe in
znanstveno raziskovalnega dela v okviru lastnega kadra FZAB. Dve visokošolski učiteljici – predavateljica in višja predavateljica se izobražujeta na
interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina, znanstveno področje izobraževanja je Javno zdravje, pridobljeni naziv po končanem
izobraževanju pa je doktorica znanosti na področju javnega zdravja.
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Za kakovostno delo FZAB je pomembno, da infrastrukturni procesi in procesi načrtovanja dejavnosti FZAB tečejo usklajeno in podpirajo procese za izvedbo
študijskega programa. Zato je pomembno, da se kader na tem področju izobražuje in je fleksibilen ter usmerjen v preprečevanje zapletov in konstruktivno
reševanje v kolikor le-ti nastanejo. V letu 2017 smo financirali že deveto šolo visokošolske didaktike, ki je za 100% zaposlene na FZAB obvezna, dopolnilno
zaposlenim in pogodbenim sodelavcem smo jo priporočili. Prav tako smo nadaljevali z izobraževanjem tutorjev na deveti šoli tutorstva. Redno in dopolnilno
zaposleni ter pogodbeni VSU/VSS so se udeležili dogodkov, ki jih FZAB organizira v okviru Centra in drugih načrtovanih izobraževanj, predeljenih v individualnem
kariernem načrtu posameznika tako doma kot v tujini.
Vse zaposlene na fakulteti smo tudi v letu 2017 v skladu z rednim letnim načrtom zaposlenega spodbujali k izobraževanju za dvig stopnje izobrazbe, za razvoj in v
skladu s tem na področju vsebin za izboljševanje procesov dela.

5.2

Kadrovski načrt

Podatki v dokumentu MIZŠ »POROČILO O IZVAJANJU KADROVKSEGA NAČRTA 2017.xls«
Realizacija načrta dela za leto 2017
Kratkoročni prednostni cilji
Zaposlitev visokošolskih učiteljev in
sodelavcev za redno oziroma dopolnilno
zaposlitev za izvedbo koncesioniranega
visokostrokovnega študijskega programa
Zdravstvena nega (VS) v 2016/2017 in
2017/2018.

Pričakovani rezultati v letu 2017
Izvedba zaposlitvenih postopkov v skladu z
dokumentom neposredna pedagoška obveza NPO
na posameznih predmetnih področjih.
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Realizacija v letu 2017 z obrazložitvijo razlik
Realizirano: Vsi visokošolskih učitelji so dobili
dovoljenje za dopolnilno zaposlitev na FZAB.
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Spremljanje primerljivosti in učinkovitosti sprejetih
Meril za izvolitve v naziv.

Izvedba habilitacijskih postopkov v skladu s
sprejetimi merili Senata FZAB, spremljanje rokov
za ponovne izvolitve v naziv, preverjanje
ustreznosti kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev
za izvolitev v naziv, morebitne spremembe v
Merilih za izvolitve v nazive in v Navodilih za
izvajanje Meril.

Realizirano: Ustreznost in usklajenost Meril za
izvolitve v nazive ter Navodil za izvajanje Meril z
Minimalnimi standardi NAKVIS se redno spremlja.
Dopolnili/spremenili smo lastna Merila za izvolitve
in Navodila za izvajanje Meril in sicer:
Merila:
- 22. člen (višji predavatelj): k drugemu
odstavku tega člena se doda stavek:
Kandidat je objavil vsaj 1 znanstveni
članek (1.01, 1.02).
- 23. člen (predavatelj): k drugemu odstavku
tega člena se doda stavek: Ti kandidati
morajo zbrati vsaj 3 točke.
- 51. člen (vrednotenje): pri vrednotenju
strokovne
dejavnosti
se
spremeni
točkovanje pri urednikih:
Urednik revije, monografije
(kadar je urednikov več, se
točke delijo)
8.1 izdane pri mednarodni
založbi
8.2 izdane pri nacionalni
založbi, ustanovi ali združenju

Spodbujanje izobraževanja zaposlenih (doktorski
študij), raziskovanje in publiciranje.

Aktivne udeležbe na konferencah, posvetih,
objave v znanstvenih revijah, predlogi
raziskovalnih projektov

Zaposlitev nepedagoškega osebja

V upravni dejavnosti fakultete v letu 2017 ni bilo
novih zaposlitev, še vedno je oseba, zaposlena za
določen čas nadomeščala delavko na
porodniškem dopustu.
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2,5 točke
1,5 točke

Realizirano:
Zaposleni so bili aktivni na konferencah v Sloveniji,
kar je razvidno iz bibliografije FZAB za leto 2017,
aktivno so se udeleževali dogodkov Centra. Dvema
zaposlenima FZAB financira doktorski študij na MF
UL LJ.
Realizirano: nadomeščanje porodniške odsotnosti
strokovne sodelavke v knjižnici.
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Izvolitve v naziv v letu 2017
2016

Postopek pričet v 2017 in se nadaljuje v
2018

2017

Redni profesor

/

/

/

Izredni profesor

/

/

/

Docent

2 izvolitvi (za področji: Menedžment v
zdravstvu in zdravstveni negi, Zdravstvena
nega specialnih področij)

2 izvolitvi (za področji: Pediatrija,
Mikrobiologija)

1 postopek (za področje: Javno zdravje)

Višji predavatelj

3 izvolitve (za področja: Zdravstvena nega,
Interna medicina, Psihiatrija)

4 izvolitve (za področja: Zdravstvena
nega specialnih področij, Promocija
zdravja)

2 postopka ( za področji: Kirurgija s
specialnimi področji, Prehrana in dietetika)

Predavatelj

3 izvolitve (za področji: Zdravstvena nega,
Farmakologija)

6 postopkov (za področja: Zdravstvena
nega specialnih področij, Interna medicina
specialnih področij, Promocija zdravja,
Javno zdravje)

Asistent

2 izvolitvi (za področja: Zdravstvena nega,
Zdravstvena nega kot teorija in znanost,
/
/
/

7 izvolitev (za področja: Zdravstvena
nega specialnih področij, Paliativna
oskrba, Fizioterapija, Komunikacija v
zdravstvu, Ginekologija s porodništvom,
Duševno zdravje)
3 izvolitve (za področji: Fizioterapija,
Pediatrija)
/
/
/

Strokovni sodelavec
Učitelj veščin
Bibliotekar
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Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2017

Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Daljša usposabljanja (več kot
1 mesec) v tujini

2
8
0
0
0

8
12
11
8
6

5
6
14
14
7

0
0
0
0
0

V letu 2017 se je 13 oseb na spremljevalnih delovnih mestih udeležilo treh strokovnih usposabljanj (9. zimska šola tutorstva: Opolnomočenje za
javno nastopanje, Strokovno izobraževanje za pripravo za preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, Nov izkustveni
voditeljski forum) in sedem oseb na šestih krajših usposabljanjih (Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na
slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, Predstavitev sistema e-MA, Strokovno srečanje z vodji referatov članic UL in samostojnih
visokošolskih zavodov, Delavnica Postavi se zase, Učinkovito delo z urniki z uporabo orodja Wise Timetable, Predstavitev novosti v zvezi s
statusom študenta in pravicami iz študija).
Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2017

Leto 2013
Leto 2014
Leto 2015
Leto 2016
Leto 2017

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Sobotno leto

0
2
0
1

39 v RS in 3 v tujini
49 v RS in 6 v tujini
43 v RS in 7 v tujini
50 v RS in 5 v tujini

6
10
3
8

0
0
0
0

0

51 v RS in 7 v tujini

6

0

V letu 2017 se je 15 visokošolskih učiteljev in nepedagoških sodelavcev udeležilo naslednjih strokovnih usposabljanj v RS:




9. zimska šola tutorstva: Opolnomočenje za javno nastopanje
8. šola visokošolske didaktike: Kvalitativno raziskovanje
10. posvet Moja Kariera: QUO VADIS: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v
Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v
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zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu
razvoju
10. mednarodna znanstvena konferenca z naslovom: Kontinuiran razvoj zdravstvene
nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja
11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije: Medicinske sestre in babice –
ključne za zdravstveni sistem
Strokovna delavnica: Uporaba učnih izidov v praksi
Strokovno srečanje: Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške
nege
9. študentska konferenca: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih
poklicnih vlog
Šola za klinične mentorje začetnike
11. šola za klinične mentorje: Profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju
Golniški simpozij 2017 - Izzivi zdravstvene nege na področju zdravstvene oskrbe
bolnika z boleznijo pljuč
Seminar Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege
Kakovost in varnost v zdravstvu
Usposabljanje diplomiranih medicinskih sester kot promotorjev za zdravljenje odvisnosti
od tobaka
Izobraževanje za klinične mentorje v UKC Ljubljana
Znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo - Zdravje delovno aktivne
populacije
10. dnevih Angele Boškin: Ali znamo izmeriti kakovost in varnost zdravstvene
obravnave?
Nov izkustveni voditeljski forum
Strokovno izobraževanje za pripravo za preizkus strokovne usposobljenosti za delo z
dokumentarnim gradivom

V letu 2017 se je 6 visokošolskih učiteljev udeležilo naslednjih strokovnih usposabljanj v tujini in imelo aktivno udeležbo (predavanje, delavnico idr):



NOVA Southeastern University, ZDA – marec 2017
ICN kongres Barcelona, Španija – maj 2017
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Edinburgh Napier University, Škotska – maj 2017
6. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a)- junij 2017
FHS St. Gallen, University of Applied Sciences, Švica – september 2017

V letu 2017 se je šest visokošolskih učiteljev udeležilo pet krajših usposabljanj in tečajev:






Seminar strateška partnerstva - Erasmus+
Informativno predavanje o novostih izdaje ISO 9001:2015
Predstavitev sistema e-MA
Metodologija raziskovalnega dela in statistična analiza podatkov
Delavnica Uporaba SHARE podatkov

Vabljena mednarodna predavanja in predavanja na tujih univerzah (redno in dopolnilno zaposleni):
1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot stroka in znanost : pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege =
Nursing as a profession and science : views of primary school pupils, nursing high school students and students of bachelor nursing care study programmes. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ
TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo : 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017, bled =
Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion : proceedings of lectures with peer review : 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled,
Slovenia. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. 2017, str. 74-82, tabele. [COBISS.SI-ID 1024212270]
GABROVEC, Branko, ČUK, Vesna, PIVAČ, Sanela, SKELA-SAVIČ, Brigita. Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses : eksplorativna raziskava =
Categories and competencies of the European Federation of Nurses matrix of the nursing care continuum : explorative research. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona
(ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo : 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017, bled = Continuous
development of nursing in society and its contribution to health promotion : proceedings of lectures with peer review : 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia.
Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. 2017, str. 83-90, tabele. [COBISS.SI-ID 1024212526]
SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, ČUK, Vesna, PESJAK, Katja. Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega
konsenza = Development of competency model for all education levels in nursing : consensus decision-making technique. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran
razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo : 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017, bled = Continuous development of nursing in
society and its contribution to health promotion : proceedings of lectures with peer review : 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia. Jesenice: Angela Boškin
Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. 2017, str. 91-98, tabele. [COBISS.SI-ID 1024212782]
HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi : kvantitativna raziskava = Nurses' attitudes
towards doctoral study and research in nursing : quantitative research study. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Kontinuiran razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k
promociji zdravja : zbornik predavanj z recenzijo : 10. mednarodna znanstvena konferenca, 8. in 9. junij 2017, bled = Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion
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: proceedings of lectures with peer review : 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo
Angele Boškin. 2017, str. 99-109, tabele. [COBISS.SI-ID 1024213038]
SKELA-SAVIČ, Brigita. Razvoj elementov profesionalizacije v slovenski zdravstveni negi : tehnika skupinskih intervjujev. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.),
KVAS, Andreja (ur.). Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo, 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj
medicinskih sester in babic. 2017, str. 25-37. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf. [COBISS.SI-ID 93837057]

3.14 Predavanje na tuji univerzi
SKELA-SAVIČ, Brigita. Challenges of development of PhD program in nursing in Slovenia : predavanje na College of Nursing, 27. marec 2017, Fort Lauderdale, Florida. [COBISS.SI-ID 1024199470]
SKELA-SAVIČ, Brigita. Evidence based practice among nurses in Slovenian hospitals : a national survey : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften,
St. Gallen, Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID 93838849]
SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing education and research in Slovenia : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen, Switzerland, 28th
September 2017. [COBISS.SI-ID 93838337]
SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing education in Slovenia : terminology and competences issues : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen,
Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID93839617]
SKELA-SAVIČ, Brigita. Some development issues for nursing management in Slovenia : 2-urno predavanje v okviru Erasmus izmenjave na Hochscule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen,
Switzerland, 28th September 2017. [COBISS.SI-ID93908993]

Število registriranih raziskovalcev

Stanje 31. 12. 2017
1

Št. vseh visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
1131

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
Vsi
mladi
raziskovalci
18
0

Šteti so redno zaposleni, dopolnilno zaposleni, pogodbeni sodelavci (tudi tuje predavateljice), glede na dokument NPO 2017/2018 ter raziskovalci in strokovni sodelavci zavedeni v SICRIS.
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Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno)
Št. vseh visokošolskih učiteljev,
visokošolskih sodelavcev,
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev
Stanje 31. 12. 2017

Št. vseh visokošolskih učiteljev,
visokošolskih sodelavcev, ki
imajo tudi izvolitev v znanstveno
raziskovalni oziroma strokovno
raziskovalni naziv

113

Št. vseh raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki imajo
tudi izvolitev v naziv
visokošolskega učitelja oziroma
visokošolskega sodelavca

18

18

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

6.2

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

KRATKO POROČILO O IZVAJANJU ŠTUDIJSKI PROGRAMOV OD PREJEMA KONCESIJE DO KONCA ŠTUDIJSKEGA LETA
2016/2017
1. Vprašanje: Kakšna je po vaših ocenah vaša dodana vrednost slovenskemu visokošolskemu prostoru z izvajanjem študijskih programov s
koncesijo (redni študij) v letih od prejema koncesije to je od študijskega leta 2007/2008, zlasti:
a. regionalna vpetost visokošolskega zavoda (npr. delež študentov iz regije, zaposljivost študentov v regiji, sodelovanje visokošolskega
zavoda z lokalnim okoljem (zlasti lokalnim gospodarstvom), povečanje števila diplomantov v regiji, število zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelovanje strokovnjakov iz prakse iz regije),
Odgovor:
Dodana vrednost je v dosežkih, ki jih je fakulteta vnesla v prostor visokošolskega izobraževanja v Sloveniji na področju zdravstva in so skladni z nekaterimi cilji v
ReNPVŠ11-20 (2011).
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REGIONALNA VPETOST FZAB:
FZAB je nastala kot samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Fakulteta deluje kot javni zavod, ni usmerjena v dobiček temveč v
kakovostno izobraževanje in z vizijo nadaljnjega razvoja. Poleg tega, da je bila fakulteta ustanovljena na podlagi državne študije, je njena prva naloga
zagotavljanje kakovostnih diplomantov za potrebe države.
Državna študija IVZ (2004) je pokazala, da je pomanjkanje diplomiranih medicinskih sester največje prav v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji. Podatki kažejo,
da redni študenti izhajajo iz obeh regij in tudi iz ostalih regij. Študenti izrednega magistrskega študija zdravstvene nege prihajajo iz celotne Slovenije.
Fakulteta s temi podatki, ki so prikazani v spodnji tabeli, dejansko izobražuje za dve regiji. V spodnji tabeli je prikazana statistika vpisa po študijskih letih.
Tabela: Študenti po regijah REDNI ŠTUDIJ, program prve stopnje Zdravstvena nega
Leto vpisa
Gorenjska regija
Osrednjeslovenska regija
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

39/54,2%
51/62,2%
65/67%
58/60,4%
58/64,5%
58/57,4%
54/53,4%
44/50%
45/53%
39/55%
53/58,2%

22/30,5%
16/19,5%
20/20,6%
27/28,1%
21/23,3%
34/33,7%
36/35,7%
33/37,5%
36/42,4%
29/40,8%
34/37,4%

Ostale regije skupaj
11/15,2%
15/18,3%
12/12,3%
11/11,5%
11/12,2%
9/8,9%
11/10,9%
11/12,5%
4/4,6%
3/4,2%
4/4,4%

Skupaj študentov v
prvem letniku
72
82
97
96
90
101
101
88
85
71
91

Statistika vpisa študentov po letih vpisa in po regijah nam kaže, da je bilo na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin od začetka študijskega programa pa do danes
vpisanih skupaj 974 rednih študentov, od tega kar 564 študentov iz Gorenjske regije, kar znaša 58% vseh vpisanih rednih študentov.
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Tabela: Študenti po regijah IZREDNI ŠTUDIJ, program prve stopnje Zdravstvena nega
Leto vpisa

Gorenjska regija

Ljubljanska regija

Ostale regije skupaj

Skupaj študentov v
prvem letniku

2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

46/75,4%
63/83%
58/74/3%
38/81%
42/69%
33/60%
27/71,05%
24/77,41%
23/85%
29/70,7%
17/44,7%

11/18%
13/17,1%
15/19,2%
7/14,9%
14/23%
15/27,3%
7/18,42%
6/19,36%
4/15%
11/26,8%
18/47,4%

4/6,5%
10/13%
5/6,4%
2/4,3%
5/8%
7/12,7%
4/10,53%
1/3,23%
0
1/2,4%
3/7,9%

61
76
78
47
61
55
38
31
27
41
38

Statistika vpisa študentov po letih vpisa in po regijah nam kaže, da je bilo na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin od začetka študijskega programa pa do danes
vpisanih skupaj 553 izrednih študentov, od tega kar 400 študentov iz Gorenjske regije, kar znaša 72% vseh vpisanih izrednih študentov.
Na programu druge stopnje Zdravstvena nega imamo v študijskem letu 2017/2018 vpisanih 22 študentov, od tega jih je 8 (36,7%) iz Gorenjske regije, 12 (54,5%)
iz Osrednjeslovenske regije in 2 (9%) iz ostalih regij.
Na programu druge stopnje Promocija zdravja imamo v študijskem letu 2017/2018 vpisanih 28 študentov, od tega jih je 15 (53,6%) iz Gorenjske regije, 7 (25%) iz
Osrednjeslovenske regije in 3 (21,4%) iz ostalih regij.
Fakulteta ohranja in razvija odlično organiziranost in kakovost kliničnega usposabljanja, ki ga izvaja v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji, na vseh
treh nivojih zdravstvenega varstva. Izbirno klinično usposabljanje omogoča tudi izven dveh regij. FZAB ima skupno 20 učnih zavodov, ki sprejemajo
študente FZAB in 590 kliničnih mentorjev, ki jih kontinuirano izobražuje. Sredstva za izobraževanje pridobiva preko MIZŠ in ESS razpisov. S tem vpliva na
znanje kliničnih mentorjev, izboljšuje kakovost kliničnega usposabljanja in kakovost dela zaposlenih v zdravstvu, saj so izobraževanje za mentorje usmerjena v
nadgradnjo kompetenc in sposobnosti kliničnih mentorjev. Izobraževanja mentorjem omogočajo tudi obnovitev poklicnih licenc na Zbornici Zvezi. FZAB je razvila
svoj lastni sistem mentorstva, ki je osnovan na sposobnostih kliničnega okolja iz vidika števila kliničnih mentorjev v posamezni učni bazi. Fakulteta
transparentno izvaja klinično usposabljanje v dveh regijah, kot prva v Sloveniji je izdelala Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje –
vodnik za študente in mentorje (Zbir intervencij), ki je v pomoč študentom in mentorjem in omogoča sledenje napredovanju pridobivanja znanj in veščin
študenta na klinični praksi ter zagotavlja klinično usposabljanje na vseh treh nivojih zdravstva. Leta 2017 se je Zbir intervencij preoblikoval v Zbirno mapo
kliničnega usposabljanja Zdravstvena nega. Do konca 2017 je bilo izvedenih 12 šol za klinične mentorje, vsaka šola vsebuje več dogodkov, na vsaki šoli lahko
mentorji pridobijo ECTS, ki jih uveljavljajo na programih druge stopnje. FZAB je pričela tudi z izvedbo šol za klinične mentorje začetnike.
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V letih 2014 - 2016 smo bili kot partnerji vključeni v mednarodni projekt o demenci (Erasmus + - Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping
the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring (Palliare)). V sklopu projekta smo se
za namen izvedbe projekta povezovali s kliničnim okoljem (Dom Viharnik Kranjska Gora). V letu 2015 je bila fakulteta nosilec dveh ARRS projektov: 1.
»Usposobljenost zaposlenih v zdravstvenih in socialnih zavodih za delo s starimi ljudmi: primerjava pristopov med ZDA in Slovenijo«. V sklopu projekta so bile
izvedene delavnice na temo demence za vse zainteresirane na področju zdravstvene nege. Projekt se je zaključil v letu 2016. 2. »Zdravstvena nega kot
znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka
znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. Ta drugi projekt pomembno vpliva na zdravstveno nego kot znanstveno disciplino in posledično seveda na
zdravstveno nego v kliničnih okoljih. Poleg tega projekta je fakulteta v letu 2015 pridobila tudi projekt ZZZS: »Promocija zdravja na delovnem mestu:
preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi«. V zainteresiranih slovenskih bolnišnicah so bile izvedene izobraževalne
delavnice, ki so nastale v sklopu projekta ter praktična brošura in film za preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zdravstveni negi. Tudi ta projekt se je
zaključil v letu 2016. FZAB je sodelovala tudi v razvojnem projektu »Otroci se učijo pomagati«, ki so ga zasnovali v nemški službi Helikopterske nujne medicinske
pomoči (HNMP) – DRF. V sklopu projekta, ki ga vodi Gorska reševalna služba Slovenije (GRS) in finančno podpira Zavarovalnica Triglav (ZT), se otroci učijo,
kako preprečiti nesreče in kako je treba ukrepati v primeru nesreč ter izrednih dogodkov, če se le-ti zgodijo. Projekt je namenjen otrokom v vrtcih ter otrokom v 1.
in 2. razredu osnovnih šol.
Fakulteta zagotavlja priliv novega kadra in predstavlja priložnosti za razvoj akademske kariere strokovnjakov v kliničnih okoljih.
VSU/VSS, ki so zaposleni na fakulteti prihajajo iz obeh regij, saj je trenutno še nemogoče pridobiti kadre samo iz regije, kjer fakulteta je, pa to tudi ni filozofija
fakultete, saj se vodstvo fakultete pomembno zaveda vpetosti v terciarno okolje, ki da študentom ustrezne kompetence, zato je povezanost s terciarnimi zavodi, ki
so večinoma (razen Klinika Golnik) v Ljubljanski regiji, nujna. Trenutno (študijsko leto 2017/2018) je na fakulteti zaposlenih 2,2 FTE iz Ljubljanske regije in 5 FTE
VSU/VSS iz Gorenjske regije. Nepedagoško osebje je iz Gorenjske regije in znaša 7 FTE. Sodelovanje s strokovnjaki iz prakse se poleg kliničnega mentorstva
kaže tudi v dopolnilnih zaposlitvah VSU na specialnih področjih predmetnika in naša vključenost v skupne razvojne in raziskovalne projekte šole in projekte
kliničnih okolij, kar smo v tem dokumentu že večkrat omenili.
VSU za magistrski študij prihajajo iz okolja obeh regij in iz mednarodnega okolja. Pri magistrskem študiju ne moremo govoriti o regijski izvedbi temveč o
slovenski izvedbi in izvedbi programa s pomočjo tujih VSU. Pomemben prispevek daje raziskovalno delo študentov, ki obogati klinično usposabljanje in je
publicirano. Magistrski študenti FZAB so najbolj uspešni v publiciranju svojih raziskovalnih del iz vidika fakultet v RS, ki izvajajo primerljive programe in glede na
število vpisanih na program.

INTERNACIONALIZACIJA – VPETOST FZAB V SLOVENSKI IN MEDNARODNI PROSTOR
Že naša vizija opredeljuje, da želimo postati kakovostna mednarodno priznana fakulteta. FZAB kaže svoje sposobnosti mednarodnega povezovanja skozi
sklenjene mednarodne sporazume, realizirane izmenjave VSU in študentov preko Erasmus mobilnosti ter skupne mednarodne raziskovalne in razvojne
projekte, ki jih imamo z univerzami: University of the West of Scotland, VB; Oslo University Colege, Norveška; Escola Superior do Saudé, Leiria Portugal, JAMK
University of Applied Sciences, Finska, Saxion University of Applied Sciences, Nizozemska; Lahti University of Applied Sciences, Finska; Sveučilište u Zagrebu,
Hrvaška; Tartu University Hospital, Estonija; University of Greenwich; Linnaeus University, Švedska; Turku University of Applied Sciences Ltd TUAS, Finska;
Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalska; University of Alicante, Španija Univerzita Karlova v Praze; Češka; Coventry University, VB; University of
Economics and Innovation, Lublin, Poljska; University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa”, Romunija; University of Alicante, Španija; Sapienza University of
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Rome, Italija; University of Udine, Italija in drugimi. Prav tako se mednarodna povezanost kaže skozi članstvo v posvetovalnem odboru evropskega združenja
FINE, članstvom v konzorciju IRIS, EMUNI Univerzi polnopravnim članicstvom v neodvisni evropski organizaciji ASPHER, s predstavljanjem fakultete v strateških
mednarodnih raziskav, ki jih financira EU in v katerih fakulteta zastopa Slovenijo (SANCO, CC4HCA, PriKon).
Zaposlena FZAB je članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today, članica posvetovalnega odbora mednarodne organizacije FINE
(Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi) ter je bila v letu 2016/2017 izvoljena v članico odbora ICN.
Magistrski študij zdravstvene nege je bil razvit s pomočjo treh tujih univerz (University West of Scotland, University Aberdeen in University Swansea),
kar kaže na našo usmeritev po mednarodnem sodelovanju, skupnem razvoju programov in mednarodni primerljivosti. FZAB se uspešno povezuje s sosednjimi
regijami, saj sodeluje v skupnih projektih z Avstrijsko - Koroško regijo in Hrvaško. Naše ambicije so usmerjene tudi v oblikovanje skupnega mednarodnega
doktorskega študija. Že na celotni podiplomski ravni izobraževanja pristopamo k mednarodni povezanosti – tuje visokošolske učitelje vključujemo v izvajanje
vsebin študijskih programov.
FZAB je tudi članica Emuni univerze, v kateri bo pričela s ponudbo svojim magistrskih programov v angleškem jeziku.
FZAB je tudi članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean).
FZAB je že danes mednarodna ustanova, saj sprejema tuje VSU in študente na dveh stopnjah ter izvaja recipročnost na tem področju. Prav tako uspešno izvaja
mednarodne znanstvene konference na katerih povezuje svojo mednarodno mrežo, mednarodne šole raziskovanja in skupne razvojen in raziskovalne
mednarodne projekte.
Več informacij o mednarodni vpetosti je na
http://www.fzab.si/si/mainmenu/raziskovanje-in-razvoj/aktualni-raziskovalni-in-razvojni-projekti/mednarodni-raziskovalni-in-razvojni-projekti/
http://www.fzab.si/si/mainmenu/mednarodno-sodelovanje/

VPETOST FZAB V SLOVENSKI PROSTOR
FZAB ima vzpostavljeno pedagoško, izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, razvojno in strokovno sodelovanje s slovenskimi visokošolskimi
zavodi, inštituti, zdravstvenimi zavodi in drugimi organizacijami in strokovnimi združenji:
ARRS projekti (V5-0444, V3-1048, P3-0360, L7-3653, V5-1507) od 2008 naprej:
- Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v domovih za starejše in zdravstvenih domovih v Sloveniji: razvoj strategije za medpoklicno
izobraževanje (2017 – 2018)
- »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot
temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju« (2015 – 2017)
- »Usposobljenost zaposlenih v zdravstvenih in socialnih zavodih za delo s starimi ljudmi: primerjava pristopov med ZDA in Slovenijo« (2015 – 2016)
- »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike« (2009 – 2017)
- »E-podpora procesa zdravstvene oskrbe«
- »Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti državnega programa obvladovanja raka«
- »Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis)«
- Sofinanciranje znanstvenih sestankov (2009, 2011)
- Raziskovalno pedagoško sodelovanje (2009, 2010)
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Partnerji FZAB preko ARRS projektov (V5-0444, V3-1048, P3-0360, L7-3653, V5-1507) so:
- Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
- Onkološki inštitut Ljubljana,
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
- Nacionalni inštitut za javno zdravje,
- Fakulteta za management Univerze na Primorskem,
- Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
- Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru,
- Univerzitetni klinični center Maribor,
- Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem,
- Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem,
- Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
- Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani,
- Nova Southeastern University, College of Osteopathic Medicin
- Fakulteta za vede o zdravju,
- Pedagoški inštitut,
- Fakulteta za zdravstvene vede,
- Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije,
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
Pedagoško sodelovanje:
Zaposleni FZAB s soglasjem Senata sodelujejo v pedagoškem procesu naslednjih fakultet: Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru.
Strokovno in razvojno sodelovanje FZAB v RS:
 Zaposlena FZAB je imenovana v upravni odbor Mednarodnega sveta medicinskih sester (od leta 2017 naprej)
 FZAB je bila nosilka nacionalnega ARRS_CRP projekta »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina«, v katerem povezuje trii visokošolske zavode in
NIZJ;
 Zaposleni CSU so strokovnjaki NAKVIS-a;
 Predstavnica FZAB je članica Odbora za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (od 2017 naprej);
 Predstavnica FZAB je članica Sveta za kakovost in zdravstvo v zdravstvu v RS (od 2016 naprej)
 Predstavnica FZAB je članica Strateškega sveta Ministrstva za zdravje za področje zdravstvene in babiške nege (od 2014 naprej);
 Zaposlena FZAB je glavni in odgovorna urednica znanstvene revije Slovenian Nursing Review (od 2013) in ena zaposlena članica uredniškega odbora te
revije (od 2016 naprej);
 Zaposlena FZAB je članica uredniškega odbora revije Journal of Slovenian Public Health, revija ima IF (od 2011);
 FZAB je strokovno povezana z vsemi šolami, ki izvajajo programe na področju zdravstva preko dekanskega kolegija in preko sestankov kateder za
zdravstveno nego;
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FZAB je bila leta 2009 pobudnica in organizatorica 1. študentske konference na področju zdravstvenih ved;
FZAB od 2008 naprej vsako leto pripravlja mednarodno znanstveno konferenco, katere aktivni udeleženci so visokošolski učitelji šol na področju
zdravstva, raziskovalci iz kliničnega okolja, predstavniki nacionalnega združenja, raziskovalci iz partnerskih univerz v tujini, idr;
FZAB ima mesto člana v Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje;
FZAB ima mesto v različnih delovnih skupinah Zbornice zdravstvene in babiške nege;
FZAB ima mesto v izvršnem odboru Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske;
FZAB je članica delovnih skupin Ministrstva za zdravje:
> Delovna skupina za zagotavljanje in spremljanje uresničevanja »Akcijskega načrta in Državnega programa paliativne oskrbe«;
> Nacionalna skupina za »Strategijo razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za
obdobje od leta 2011 do 2020«;
> Delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kadrov v zdravstvu – poglavje izobraževanje v RS, od 2011 naprej.
FZAB je članica delovne skupine na Inštitutu za varovanje zdravja za uskladitev metodoloških izhodišč za pripravo projekcije potreb po medicinskih
sestrah RS, od 2011 naprej;
FZAB se strokovno in razvojno povezuje z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi na področju kliničnega usposabljanja mentorjev in povezovanja
teoretičnega znanja s kliničnim usposabljanjem preko skupnih raziskovalnih projektov in projektov MIZŠ, ki jih delno financira Evropska unija, preko
Evropskega socialnega sklada, šol za klinične mentorje, šol raziskovanja idr.;
Zaposlena FZAB je članica delovne skupine Projekta prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva v organizaciji EF Univerze v Ljubljani;
Strokovno in razvojno sodelovanje v RS poteka preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.

VKLJUČENOST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE PROJEKTE, OBDOBJE OD AKREDITACIJE
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA (2007-2017):
IZVLEČEK:
Raziskovalni projekti:
- FZAB prikazuje 22 raziskovalnih projektov v obdobju 2007-2016. Publiciranost projektov je prikazana v zadnjem stolpiču. Od vseh navedenih objav po
tipologiji COBBIS-a je objavljenih 18 člankov v revijah s faktorjem vpliva.
Razvojni projekti:
- FZAB ima 10 razvojnih projektov, ki vključujejo tudo aplikativne raziskave z namenom opisa stanja na določeni vsebini projekta v Sloveniji.
Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:

Raziskovalci:

Publiciranost projekta po
COBISS.si

Slovenski –
CRP

Nosilec FZAB

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič, doc. dr. Simona
Hvalič Touzery

[COBISS.SI-ID 1024155950]
[COBISS.SI-ID 1024154926]
[COBISS.SI-ID 1024155694]

RAZISKOVALNI PROJEKTI
1.

ARRS-CRP: Zdravstvena nega kot znanstvena
disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv
129sitem sekundarnega in terciarnega
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Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:

izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj
raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu
družbenemu razvoju – CRP

Raziskovalci:

Publiciranost projekta po
COBISS.si

dr. Katja Pesjak
Sanela Pivač, mag. zdr.
neg.
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr. neg.
Marta Smodiš
dr. Vesna Čuk,

[COBISS.SI-ID 1024155182]
[COBISS.SI-ID 1024155438]
[COBISS.SI-ID 1024154670]
[COBISS.SI-ID 1024156206]
[COBISS.SI-ID 86353409]
[COBISS.SI-ID 1024154414]
[COBISS.SI-ID 1538756804]
[COBISS.SI-ID 1024191534]
[COBISS.SI-ID 1024197934]
Predavanja v sklopu projekta:
[COBISS.SI-ID 1024146222]
[COBISS.SI-ID 82627073]
[COBISS.SI-ID 82626305]
[COBISS.SI-ID 82626817]
[COBISS.SI-ID 82626561]
[COBISS.SI-ID 73783809]
COBISS.SI-ID 1024161326]
[COBISS.SI-ID 1024180782]
[COBISS.SI-ID 1024145966]
Izdana je bila brošura ter
objavljena dva videa:
[COBISS.SI-ID 88606209]

2 ARRS »Usposobljenost zaposlenih v
zdravstvenih in socialnih zavodih za delo s starimi
ljudmi: primerjava pristopov med ZDA in
Slovenijo« (2015 – 2016)

Slovenski
raziskovalni

Nosilec FZAB

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič

3 ZZZS projekt: Promocija zdravja na delovnem
mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v
križu pri zaposlenih v zdravstveni negi

Slovenski
Raziskovaln
aplikativni

Nosilka

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

4. Celostni inovativni model za zgotavljanje
zdravsega življenjskega sloga, s poudarkom na
prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in
obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter
odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju
(Uživajmo v zdravju) (NFM)

Slovenski
aplikativni

Nosilec Zavod
RS za šolstvo,
FZAB partner

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

5. Projekt vzpostavitev preventivnih programov na
področju krepitve duševnega zdravja (Anima Sana)
(NFM)

Slovenski
aplikativni

Nosilec
RAGOR,
FZAB partner
in soizvajalka

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

6. Interprofessional experiential learning (IPE)

Mednarodni

Nosilka za

izr. prof. dr. Brigita

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr. neg.
dr. Katja Pesjak
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery,
dr. Vesna Čuk,
izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr. neg.
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery,
dr. Katja Pesjak,
izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
Sanela Pivač, mag. zdr.
neg.
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery,
dr. Katja Pesjak,
dr. Vesna Čuk
Marta Smodiš
izr. prof. dr. Brigita Skela
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COBISS.SI-ID 1024197422
COBISS.SI-ID 285437440
COBISS.SI-ID 1024171054
COBISS.SI-ID 10950729
COBISS.SI-ID 1024197166

[COBISS.SI-ID 1024161582]
[COBISS.SI-ID 84833793]
[COBISS.SI-ID 84833281]

[COBISS.SI-ID 1024146222]
[COBISS.SI-ID 83044353]
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Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

solutions: equipping the qualified dementia
workforce to champion evidence informed
improvement to advanced dementia care and
family caring – PALLIARE
(KA 2: Cooperation for innovation and the exchange of
good practices - Capacity Building in the field of youth EAC/S11/13)

raziskovalni

7. »Exploring undergraduate nursing students’
knowledge, attitudes and beliefs of research and
evidence-based practice«

Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)

8. »Building Social Capital by Improving
Multicultural Competence in Higher Education and
Labour Market - SOULBUS«
(538946-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQR)

Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)

Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno,
vključenih 6
držav
Nosilec:
University of
the West of
Scotland
Raziskava
dveh šol
(FZAB,
Univerza
Greenech, UK)
Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno,
vključenih 5
držav

9. »ISTEW - Improvement Science Training for
European Healthcare Workers«
(539194-LLP-1-2013-UK-ERASMUS-EQR)

10. »The risk of academic failure among European
nursing students: a retrospective study«
Pogodba št. 3330-13-500296; projekt št. OP RCV-VS12-29. Evropski socialni sklad (85 % v 2012-2015),
MIZŠ (15 % v 2012-2015). Trajanje financiranja
projekta: 1. 11. 2012 do 15. 7. 2015. Trajanje

Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)

Mednarodni
aplikativni
(raziskovalni)

Odgovorni nosilci
raziskave:
Skela Savič

Raziskovalci:

Publiciranost projekta po
COBISS.si

Savič
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery
mag. Jožica Ramšak
Pajk
dr. Katja Pesjak

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery

[COBISS.SI-ID 85495809]
[COBISS.SI-ID 83776769]
[COBISS.SI-ID 83775489]
[COBISS.SI-ID 83272449]
[COBISS.SI-ID 83776001]
[COBISS.SI-ID 83775233]
[COBISS.SI-ID 82064897]
[COBISS.SI-ID 1024169774]
Objava v reviji z IF:
[COBISS.SI-ID 1024197678]
Objava v reviji z IF:
[COBISS.SI-ID 81963265]

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič
(FZAB)

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery
dr. Saša Kadivec, viš.
pred.
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr. neg.
dr. Katja Pesjak
Marta Smodiš

Objava v reviji z IF:
[COBISS.SI-ID 1024179246]

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Joca Zurc
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr. neg
Sanela Pivač, mag. zdr.
neg.
Marta Smodiš
mag. Saša Mlakar
izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Joca Zurc
mag. Branko Bregar, viš.
pred.

Objava v reviji z IF:
[COBISS.SI-ID 3762917]

dr. Saša Kadivec, viš.
pred. (Klinika Golnik)

Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno,
vključenih 5
držav

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno,
vključenih 7
držav

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič
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[COBISS.SI-ID 525415449]
Objave iz projekta (1.06):
COBISS.SI-ID 78793985;
COBISS.SI-ID 79806977;
COBISS.SI-ID 79806721

Objave iz projekta (1.06):
COBISS.SI-ID 78794241

Objava v reviji z IF (1.01).
(COBISS.SI-ID 85424129)

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Podatki o projektu in financerju:
raziskovalnega projekta 2012-2015.
11. Prevention of sexualized violence in Sports Impulses for an open, secure and sound sporting
environment in Europe. Lifelong Learning
Programme, EAC-2011-0458, 2012-2013

12. Becoming a nurse: A multi-method study on
expenditures by families and students. Bilateralni
raziskovalni projekt med FZAB in Univerzo Udine.
Lastno financiranje in financiranje v okviru dobljenega
projekta 5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo
kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne
primerljivosti pristopov, Evropski socialni sklad (85 %
v 2012), MIZŠ (15 % v 2012). Čas trajanja financiranja
projekta: 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012. Trajanje
raziskovalnega projekta 2012-2013.
13. Family Health Nursing in European
Communities. Lifelong Learning Programme, 518233LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ECDCE, 2011-2013.

Vrsta projekta

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:

Raziskovalci:

Publiciranost projekta po
COBISS.si

Mednarodni,
aplikativni

Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno,
vključenih 9
držav
Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno,
vključenih 5
držav

doc. dr. Joca Zurc
(FZAB)

doc. dr. Joca Zurc

Projekt je zaključen. Objave:
2.02, [COBISS.SI-ID
31648349], 3.15

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič (FZAB)

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič

Raziskava je zaključena.
Objave: 1.01, 2.12
(raziskovalno poročilo)
[COBISS.SI-ID 71542017],
Objava v reviji s faktorjem
vpliva v 2013, Journal of
Advance Nursing

Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno

Karmen Romih
(FZAB)
mag. Jožica Ramšak
Pajk (FZAB)

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)
dr. Brigita Skela Savič
(FZAB)
Marina Horvat (Zbornica
Zveza)
Zdenka Tičar (MZ)
mag. Jožica Ramšak
Pajk
Karmen Romih
Drugi področni nosilci in
izvajalci iz 10 tujih
visokošolskih zavodov in
raziskovalnih organizacij
doc. dr. Brigita Skela
Savič kot članica
raziskovalne skupine
projekta

Projekt je zaključen novembra
2013, objave 1.05, 1.06, 1.08,
1.09, 3.15

Mednarodni,
aplikativni

Mednarodni,
temeljni

dr. Alvisa Palese
(Univerza Udine)

dr. Pauline Banks
(Univerza West of
Scotland)

14. E-podpora procesa zdravstvene oskrbe. ARRS,
L7―3653, 2010-2013.

Slovenski,
razvojno/aplika
tivni

Soizvajalka

Andrej Brodnik, UP,
Inštitut Andrej
Marušič

Drugi področni člani
raziskovalne skupine
izven FZAB po seznamu
v Sicrisu
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Projekt je zaključen

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:
doc. dr. Joca Zurc
(FZAB)

15. Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov)
o tveganem pitju alkohola. Ministrstvo za zdravje,
številka pogodbe pogodba št. C2711-11-708318,
2011-2012.

Slovenski,
aplikativni

Nosilka

16. Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in
spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti
Državnega programa obvladovanja raka. ARRS,
V3―1048, 2010-2012.

Slovenski,
CRP

Soizvajalka

izr. prof. dr. Maja
Primic Žakelj,
Onkološki inštitut
Ljubljana

17. Factors affecting the professional esteem of
health care professionals working with older
people. Bilateralni raziskovalni projekt med FZAB in
University West of Scotland Lastno financiranje in
financiranje v okviru Evropski socialni sklad (85 % v
2010), MVZT (15 % v 2010), projekt št. OP RCV_VS10-09, Pogodba št. 3211-10-000062. Čas trajanja
financiranja projekta: 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010.
Trajanje projekta 2010-2011.

Mednarodni,
aplikativni

Nosilka za
Slovenijo,
soizvajalka
mednarodno

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)

18. Celostna obravnava alergijskih bolezni in
astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike.
ARRS, P3―0360, 2009-2012. Trajanje: 2010-2017.

Slovenski,
raziskovalni
program

Sanela Pivač (FZAB)

doc. dr. Brigita Skela
Savič (FZAB)
dr. Angela Kydd
(UWS)

Soizvajalka

izr. prof. dr. Mitja
Košnik, KOPA Golnik

Raziskovalci:

Publiciranost projekta po
COBISS.si

FZAB:
doc. dr. Brigita Skela
Savič
doc. doc. dr. Irena Grmek
Košnik
Sanela Pivač, mag. zdr.
neg.
Drugi izvajalci izven
FZAB:
mag. Marjetka Hovnik
Keršmanc
Katra Lesjak
FZAB:
dr. Brigita Skela Savič kot
članica raziskovalne
skupine projekta
Marjana Bernot
Drugi področni člani
raziskovalne skupine
izven FZAB po seznamu
v Sicrisu
FZAB:
doc. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery
dr. Angela Kydd (UWS)
doc. dr. Joca Zurc
Drugi področni nosilci in
izvajalci vključenih držav
(Nemčija, USA, Švedska,
Japonska)
doc. dr. Brigita Skela
Savič,
dr. Saša Kadivec,
dr. Irena Grmek Košnik
kot člani raziskovalne
skupine projekta

Projekt je zaključen, objave
1.08, 2.12 (raziskovalno
poročilo) [COBISS.SI-ID
72323585],

Drugi področni člani
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Raziskovalno poročilo je v
zaključevanju, objave 1.09.

Raziskovalno poročilo (2.12):
[COBISS.SI-ID 65803777],
1.01, 1.06, 1.08,
Objava v reviji z IF, Zdravniški
vestnik

Program še teče, 4 objave
v reviji s faktorjem vpliva
(J. Am. Med. Dir. Assoc.,
Int. j. cardiol., Respir.
med.(2x)
in druge objave 1.08, 1.09

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:

19. Medgeneracijsko sodelovanje v promociji
zdravja. Ministrstvo za zdravje, pogodba pogodba št.
C2711-09Y000522. Čas trajanja: 2009-2010.

Slovenski,
aplikativni

Nosilka

doc. dr. Brigita Skela
Savič (FZAB)

20. Development and Coordination of a Network of
Nursing Educators and Regulators. EU-Project DG
SANCO, SANCO/1/2009, 2009-2013.

Mednarodni,
aplikativni

Izvajalka za
Slovenijo,
sodeluje 15
držav

European
Commission in
partnerji po seznamu

21. Modeli učinkovitega managementa
visokošolskih zavodov (MUMVis). ARRS, V5―0444,
2008-2010.

Slovenski,
CRP

Soizvajalka

izr. prof. Nada Trunk
Širca

22. Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo
upravljavsko raven v bolnišnici : zaključno
poročilo raziskovalne skupine. Ministrstvo za
zdravje. Trajanje projekta: 2007-2008.

Slovenski,
aplikativni

Soizvajalka

izr. prof. dr. Andrej
Robida (Prosunt
d.o.o.)
doc. dr. Brigita Skela
Savič (FZAB)

23. Projekt »Centre of Excellence for nurses in
tobacco control«

Mednarodni
aplikativni

Soizvajalka
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Aleš Trunk (IHDM)
izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič
(FZAB)

Raziskovalci:
raziskovalne skupine
izven FZAB po seznamu
v Sicrisu
FZAB:
doc. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Cirila Hlastan
Ribič
doc. dr. Joca Zurc
Tanja Torkar
Mateja Bahun
doc. dr. Brigita Skela
Savič
Drugi:
18 držav članic EU,
predstavniki zbornic,
združenj in visokošolskih
institucij
doc. dr. Brigita Skela
Savič kot članica
raziskovalne skupine
projekta
Drugi področni člani
raziskovalne skupine
izven FZAB po seznamu
v Sicrisu
doc. dr. Brigita Skela
Savič
Drugi:
Izr. prof. dr. Andrej
Robida
Aleš Trunk

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
Sanela Pivač, mag. zdr.
neg., spec. manag., viš.
pred.
Marta Smodiš, mag. zdr.

Publiciranost projekta po
COBISS.si

Raziskovalno poročilo
(2.12): [COBISS.SI-ID
66640897], objave 1.06,
1.08, 1.01

Projekt teče, informativne
objave 1.09

Raziskovalno poročilo
(2.12): [COBISS.SI-ID
3534807] Monografija: 1.16

Raziskovalno poročilo
(2.12): [COBISS.SI-ID
61380609], 1.01, 1.06,
1.09.,
Članek v reviji s faktorjem
vpliva Human Resource for
Health
Projekt še teče

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Podatki o projektu in financerju:

24. Projekt »JA
ADVANTAGE«

on

Frailty

Vrsta projekta

Prevention

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:

–

Mednarodni
aplikativni

Soizvajalka

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič
(FZAB)

25. Začetek projekta »E+Promoting the Innovation
Capacity of Higher Education in Nursing
during Health Services´ Transition (ProInCa)«

Mednarodni
aplikativni

Soizvajalka

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič
(FZAB)

Slovenski
aplikativni

Nosilka

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič

Raziskovalci:
neg., spec. manag., pred
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr.
neg., pred.
izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Simona Hvalič
Touzery
izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr.
neg., pred.
Izr. prof. dr. Mirna Macur
Mateja Bahun, prof. zdr.
vzg., mag. zdr. neg.,
pred.
Doc. dr. Katja Pesjak

Publiciranost projekta po
COBISS.si

Projekt še teče

Začetek projekta

RAZVOJNI PROJEKTI
1.

»Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice (FZAB) za
doseganje mednarodne odličnosti
visokošolskega izobraževanja na področju
zdravstva«; Pogodba št. 3330-13-500296;
projekt št. OP RCV-VS-12-29. Evropski socialni
sklad (85 % v 2012-2015), MIZŠ (15 % v 20122015). Trajanje financiranja projekta: 1. 11. 2012
do 15. 7. 2015. Trajanje raziskovalnega projekta
2012-2015.

dr. Simona Hvalič
Touzery
(FZAB)

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
dr. Simona Hvalič
Touzery
doc. dr. Joca Zurc
dr. Katja Pesjak
mag. Jožica Ramšak
Pajk
Sanela Pivač, mag. zdr.
neg.
Sedina Kalender
Smajlović, mag. zdr. neg.

Projekt
je
zaključen.
Izvedla se je raziskava
»Razumevanje
profesionalizma
v
zdravstveni
negi«.
Opredelile so se "Smernice
za
izobraževanje
v
zdravstveni
negi
za
program
prve
stopnje
Zdravstvena Nega (VS) Delfi raziskava"
IF članka iz raziskav:
[COBISS.SI-ID 82460161],
[COBISS.SI-ID 33803357]
Še ena objava v reviji z IF v
teku
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Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

Odgovorni nosilci
raziskave:

Raziskovalci:

Publiciranost projekta po
COBISS.si

»Works in progress: Developing Proposals for
the Master project/thesis/capstone in Nursing
and the Allied Professions that contributes to
the development of new Nursing and Allied
Professional Knowledge in Europe« (IP 20121-NO1-ERA10-04941-Works
in
Progress),
2012-2013, 3 razpisi od 2010 naprej.
6. šola za klinične mentorje: Sodobna
zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo
klinični mentorji za profesionalni karierni
razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke,
na dokazih podprto delovanje, kakovost in
vodenje. Pogodba št. 3330-12- 500032; projekt
št. OP RCV_VS-12-63. Lastno financiranje in
financiranje v okviru Evropskega socialnega
sklada (85 % v 2012), MIZŠ (15 % v 2012). Čas
trajanja financiranja projekta: 6. 9. 2012 do 5. 3.
2013. Čas trajanja projekta: 2012.-2013.

Mednarodni
aplikativni

sonosilka

izr. prof. dr. Brigita
Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
dr. Simona Hvalič
Touzery

izr. prof. dr. Brigita Skela
Savič
doc. dr. Joca Zurc
dr. Simona Hvalič
Touzery

Projekt je zaključen

Slovenski,
aplikativni

Nosilka

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)
doc. dr. Joca Zurc
(FZAB)

Projekt je zaključen.
Objave: 1.08, 1.09

4.

5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo
kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in
mednarodne primerljivosti pristopov ter
izvedbe kliničnega usposabljanja. Pogodba št.
3330-12- 500032; projekt št. OP RCV_VS-12-63.
Lastno financiranje in financiranje v okviru
Evropskega socialnega sklada (85 % v 2012),
MIZŠ (15 % v 2012). Čas trajanja financiranja
projekta: 1. 5. 2012 do 5. 9. 2012. Čas trajanja
projekta: 2012.

Slovenski,
aplikativni

Nosilka

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)
doc. dr. Joca Zurc
(FZAB)

5.

4. šola za klinične mentorje: Napredna znanja
za kakovostno delo s študenti zdravstvene

Slovenski,
aplikativni

Nosilka

Karmen Romih
(FZAB)

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)
doc. dr. Joca Zurc
(FZAB)
dr. Alice Kiger
dr. Iva Holmerova
dr. Angela Kydd
dr. Alvisa Palese
dr. Blaž Mesec
dr. Darja Zaviršek
mag. Maja Klančnik
Gruden
Andrej Žmitek
in drugi raziskovalci
dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)
dr. Angela Kydd
dr. Alice Kiger
dr. Alvisa Palese
doc. dr. Joca Zurc
dr. Milena Ivanuš Grmek
dr. Jana Kalin
doc. dr. Damijan Štefanc
dr. Neja Zupan
Nataša Čermelj
Mateja Bahun
Katja Vrankar
Mojca Kotnik
Damjana Pondelek
Karmen Romih (FZAB)
mag.,

2.

3.
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Projekt je zaključen.
Objave: 2.12 (raziskovalno
poročilo) [COBISS.SI-ID
71542273]; 1.05, 1.13

Projekt je zaključen.
Objave: 1.08.

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Podatki o projektu in financerju:

6.

7.

nege – poklicna etika in kontinuiran
profesionalni razvoj. Pogodba št. 3211-11000263; projekt št. OP RCV_VS-11-14. Lastno
financiranje in financiranje v okviru Evropski
socialni sklad (85 % v 2011), MVZT (15 % v
2011). Čas trajanja financiranja projekta: 1. 6.
2011 do 5. 10. 2011. Čas trajanja projekta: 20112012.
Usposabljanje kliničnih mentorjev in
študentov zdravstvene nege za kakovostno
delo s starostniki - priložnosti za izboljševanje
klinične prakse na področju zdravstvene nege
starostnika. Lastno financiranje in financiranje v
okviru Evropski socialni sklad (85 % v 2010),
MVZT (15 % v 2010). Pogodba št. 3211-10000062; projekt št. OP RCV_VS-10-09. Čas
trajanja financiranja projekta: 1. 3. 2010 do 30. 9.
2010. Trajanje raziskovalnega projekta: 20102012.
Opolnomočenje kliničnih mentorjev in
študentov zdravstvene nege z znanji in
veščinami s področja komunikacije za
kakovostno delo v kliničnem okolju –
priložnost za izboljšanje kakovosti – Personal
excellence in health care. Lastno financiranje in
financiranje v okviru Evropski socialni sklad (85
% v 2010), MIZŠ (15 % v 2010). Pogodba št.
3211-10-000061; projekt št. OP RCV_VS-10-08.
Čas trajanja financiranja projekta: 1. 3. 2010 do
30. 9. 2010. Čas trajanja projekta: 2010-2011.

Vrsta projekta

Slovenski,
aplikativni

Slovenski,
aplikativni

Status FZAB

Nosilka

Nosilka

Odgovorni nosilci
raziskave:
mag.,
Andreja Prebil (FZAB)

Raziskovalci:

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)

dr. Simona Hvalič
Touzery (FZAB)
doc. dr. Joca Zurc
mag. Radojka Kobentar
mag. Boris Miha Kaučič

mag. Boris Miha
Kaučič (FZAB)
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Publiciranost projekta po
COBISS.si

Andreja Prebil (FZAB)
dr. Alice Kiger
Katja Skinder Savić
Sanela Pivač
Sedina Kalender
Smajlović

Drugi:
dr. Angela Kydd
dr. Danica Železnik
dr. Mirjana Ule
Andreja Peternelj
FZAB:
doc. dr. Brigita Skela
Savič
dr. Simona Hvalič
Touzery
mag. Boris Miha Kaučič
dr. Nina Hočevar
dr. Neja Zupan
dr. Daniel CharletonGuitteaud
Atiya Chaudhry-Green
Manca Jesenko

Raziskovalno poročilo
(2.12): [COBISS.SI-ID
65803777], objave 1.02,
1.06, 1.08.

Raziskovalno poročilo
(2.12): [COBISS.SI-ID
65804545], 1.06,
monografija

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Podatki o projektu in financerju:

Vrsta projekta

Status FZAB

8.

Usposabljanje mentorjev za klinično
usposabljanje študentov programa 1. stopnje
"Zdravstvena nega" : povezovanje teorije in
prakse na področju raziskovanja. Projekt št.
OP RCV_VS-09-20; pogodba št. 3211-09000215. Čas trajanja projekta: 5. 6. 2009 do 30.
9. 2009. Trajanje raziskovalnega projekta: 20092011.

Slovenski,
aplikativni

Nosilka

9.

Otroci se učijo pomagati

Slovenski,
razvojni

Partner;
Nosilec je
Gorska
reševalna
služba
Slovenije

Trajanje: od 1. 2. 2015 do 30. 6. 2016
Projekt se je izvajal tudi v letih 2012-2013.

Odgovorni nosilci
raziskave:
doc. dr. Brigita Skela
Savič (FZAB)

Sanela Pivač
Sedina Kalender
Smajlović

Raziskovalci:
doc. dr. Brigita Skela
Savič (FZAB)
doc. dr. Joca Zurc
dr. Saša Kadivec
dr. Bojana Filej
mag. Jožica Ramšak
Pajk
Boris Miha Kaučič
dr. Alice Kiger
dr. Angela Kydd
dr. Alyson Kettles
dr. Barbara Koroušić
Seljak
dr. Andrej Robida
Zdenka Kramar
Sanela Pivač
Sedina Kalender
Smajlović

Publiciranost projekta po
COBISS.si
Raziskovalno poročilo
(2.12): [COBISS.SI-ID
63602945], 1.01, 1.06,
1.08.,
Monografija: 1.17

10. Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti
Trajanje: leto 2017

Več: http://www.fzab.si/si/mainmenu/raziskovanje-in-razvoj/aktualni-raziskovalni-in-razvojni-projekti/aktualni-projekti/

Drugo raziskovalno sodelovanje v RS
FZAB se poleg projektov ARRS, MIZŠ, MZ preko študentov druge stopnje uspešno povezuje s kliničnimi okolji, saj morajo študenti izvesti aplikativni raziskovalni
projekt v prvem letniku študija in kot magistrsko delo raziskavo na večjem vzorcu. Pri tem se sledi cilju, da se magistrska raziskava umesti v razvojne prioritete
zdravstvenega zavoda, iz katerega študent izhaja. Rezultati tovrstnega sodelovanja so zelo spodbudni in pomagajo pri uvajanju sprememb v kliničnem okolju.
Število objav študentov v zadnjih letih je razvidno iz spodnjih tabel.
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Število objavljenih prispevkov magistrskih študentov na mednarodnih znanstvenih konferencah FZAB
2013
2014
2015
2016
Število
5
7
13
6
objavljenih
prispevkov

2017
19

Število objav magistrskih študentov
Izvirni zn. članek (1.01)
Pregledni zn. članek (1.02)
Objavljeni zn. prispevek na konferenci (1.08)
Objavljen povzetek zn. prispevka na konferenci
(1.12)
Mednarodne objave
Drugo (raziskovalni projekti)

2013
6
0

2014
1
0

5

2015
0
0
14

2016
0
0
6

2017
0
0
19

0

0

0

0
9

0
5

0
0

7

0

0
4
4

2
3

Drugo razvojno delo v RS:
FZAB je preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo razvila prepoznavne razvojne in izobraževalne vsebine, ki so
pomembne za razvoj strokovnega področja v Sloveniji
o Mednarodna znanstvena konferenca (od 2008 naprej), dogodka se udeležijo raziskovalci in študenti magistrskega študija iz RS in EU, ki
predstavijo svoje raziskovalno delo, konferenca je obiskana z več kot 80 udeleženci.
o Posvet o razvoju kariere v zdravstveni negi: Moja kariera QUO VADIS (od 2008 naprej). Namen posveta je opozoriti na perečo problematiko,
kot je kakovost izobraževanja na terciarni in sekundarni ravni, razvoj bolonjske vertikale, umestitev specializacij, spremljanje dogajanj na področju
EU direktive idr.
o Šole raziskovanja (od 2009 naprej), dogodek podpira razvoj podiplomskih znanj zaposlenih v kliničnih okoljih na področju raziskovanja, uporabe
na dokazih podprtega delovanja in publiciranja.
o Šola za klinične mentorje (od 2007 naprej), dogodek omogoča kakovosten razvoj in delo kliničnih mentorjev FZAB. Tematsko se dogodek
osredotoča na različne teme, ki so izbrane v dialogu s kliničnim okoljem.
o Šola za klinične mentorje začetnike (od 2016 naprej), dogodek je namenjen kliničnim mentorjem začetnikom in se osredotoča na pomen
mentorstva v kliničnem okolju.
o Šola visokošolske didaktike (od 2008 naprej) za VSU/VSS FZAB.
o Šola za tutorje (od 2008 naprej) za VSU/VSS, študente tutorje, klinične mentorje tutorje.
o Simpoziji o javnozdravstvenih problemih v zdravju populacije (od 2010 naprej, a ne vsakoletno).
o Strokovni seminar o kakovosti v zdravstvu (od 2007 naprej, a ne vsakoletno).
o Idr, http://www.fzab.si/si/mainmenu/center/aktualni-dogodki/ in http://www.fzab.si/si/mainmenu/center/arhiv/
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VPETOST FZAB V MEDNARODNI PROSTOR
FZAB ima sklenjene mednarodne sporazume in partnerstva s 24 visokošolskimi zavodi v Evropi. FZAB je vključena v mednarodne raziskovalne in razvojne
projekte. FZAB je mednarodno razvojno vključena preko AB in vključevanja FZAB učiteljev v izvedbo študijskega programa na tujih visokošolskih zavodih.
Mednarodni Erasmus sporazumi (na dan 31.1.2017):
 University of Central Lancashire, Healthy University, Velika Britanija;
 Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Institute of Nursing, Norveška;
 Adnan Menderes University, School of Health, Turčija;
 Savonia University of Applied Sciences, School of Health Care, Finska;
 University of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Škotska;
 JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Finska;
 Swansea University, College of Human and Health Sciences, Velika Britanija;
 University of Presov, Faculty of Health Care, Slovaška;
 University of Udine (School of Nursing - Faculty of Medicine), Italija;
 University of Malta, Msida, Malta;
 University of Economics and innovation in Lublin, Poljska;
 Başkent University, Turčija;
 Instituto Politécnico de Leiria, Portugalska;
 University College Ghent, Belgija
 Santa Maria Nursing College, Portugalska;
 Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška;
 Tartu Health Care College, Estonija;
 Charles University in Prague, Faculty of Humanities, Češka;
 University of Alicante, Faculty of Health Sciences, Španija;
 VIA University College, Faculty of Health Sciences, Danska;
 Hochschule Ravensburg – Weingarten, Nemčija.
 Edinburgh Napier University, Škotska;
 Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social and Health Care, Finska;
 Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalska.
Bilateralni sporazumi s tujimi visokošolskimi institucijami na področju skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih:
 Faculty of Nursing AAB College, Priština, Kosovo
 NOVA Southeastern University, INC., College of Osteopathic Medicine ("NSU-COM"), Florida, ZDA;
 Medicinski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna in Hercegovina;
 Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Hrvaška;
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University of the West of Scotland, Škotska;
Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norveška;
Trinity College Dublin, Irska;
Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvaška;
NOVA Southeastern University, College of Nursing, Florida ZDA;
Universi College, in Pristina, Kosovo.

Realizacija mednarodnih izmenjav:
Je že podrobno opisana v tem dokumentu pod točko 4.4. Več na http://www.fzab.si/si/mainmenu/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-izmenjave-studentov-4/
in http://www.fzab.si/si/mainmenu/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-izmenjave-uciteljev-2/
Mednarodna članstva:
 FZAB je od maja 2014 polna članica neodvisne evropske organizacije ASPHER (The association of School of public helath in the European Region).
ASPHER združuje članice predane skrbi za javno zdravje in povezuje preko 5000 akademikov in strokovnjakov s področja javnega zdravja v 42 državah.
ASPHER promovira izmenjavo znanj in praks, modelov inovacij ter spodbuja povezovanje pri kreiranju kompetenc.
 V oktobru 2012 je FZAB postala članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean). Sedež organizacije je v
Beneventu (70 km od Napolija) v Italiji. Članstvo ponuja možnosti sodelovanja v mednarodnih projektih, sodelovanju pri objavah, na konferencah, pri
izmenjavi publikacij ipd.


FZAB je od leta 2011 preko Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije članica skupine EU-Project: Creating a pilot network of nurse educators and
regulators (SANCO/1/2009).



FZAB je članica Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi FINE od leta 2008, septembra 2010 je postala polnopravna članica in
članica posvetovalnega odbora združenja. Septembra 2011 je bila izvedena mednarodna delavnica FINE v okviru organizacije FZAB v Ljubljani.



Članica združenja ELTECA, združenja ustanov vzhodno evropskih držav na področju dolgotrajne oskrbe.



FZAB je od leta 2010 posredna članica mednarodnega združenja »The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International«, združenje vabi
prepoznane posameznike, ki delajo na področju zdravstvene nege na visokošolskih zavodih.



Postala del konzorcija z imenom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice« (z
novim imenom »IRIS«). Del vključenih šol izvaja tudi v tekstu omenjeni vsakoletni seminar »Works in Progress«.
Postala članica skupine povezanih šol, in sicer Trinity College Dublin (Irska), Instituto Politécnico de Leiria (Portugalska) in Oslo and Akerhus University
College of Applied Science, Institute of Nursing (Norveška). Ta skupina oz. seminar, ki se odvija v okviru le-te, se imenuje »Works in Progress«, kjer
magistrski študenti iz omenjenih šol predstavijo svoja raziskovalna dela. Leta (meseca novembra) 2011 je bila organizator omenjenega dogodka FZAB.
FZAB je od leta 2008 članica Evro-sredozemske univerze EMUNI univerza, ki pomembno prispeva k harmonizaciji visokošolskega in raziskovalnega
prostora in trajnostnemu razvoju širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah.





FZAB je od 2007 naprej članica regijskega združenja “Saniacademia” (Austria, Italy, Slovenia), gre za združenje, ki deluje na področju priprave
podiplomskih študijskih programov za zdravstvene delavce in programov na področju izboljševanja kakovosti dela in prijave na Evropske razpise. Člani
združenja so zdravstveni zavodi in visokošolski zavodi.
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 Znanstvena svetnica FZAB je bila v letu 2017 izvoljena v članico odbora ICN.
Več o mendarodnih članstvih na spletni strani http://www.fzab.si/index.php?page=clanstvo-v-zdruzenjih-2.
2. Kako ste z izvajanjem študijskih programov s koncesijo (redni študij) od prejema koncesije do konca študijskega leta 2016/2017 dosegli svoje
zastavljene cilje (navedba izhodiščnih ciljev in rezultatov)? Katerih ciljev brez prejema koncesije Vlade RS ne bi mogli doseči ter zakaj?
Cilji so postavljeni na osnovi naše strategije delovanja, strategija je osnova za uresničevanje vizije. Brez koncesije bi cilji bili drugače postavljeni. Možnost
zaposlitve VSU/VSS in zaposlenih v upravni dejavnosti je dalo FZAB kadrovske in intelektualne pogoje za nadaljnji razvoj.
Zaposleni VSU so bili osnova za oblikovanje raziskovalne skupine in njeno registracijo na ARRS, s čemer se je FZAB podala na raziskovalno pot, kar je osnova
za kakovostno delo VSU, spremljanje lastnega dela, izboljševanja delovanja organizacije kot celote in razvoj novih študijskih programov.
Koncesija je tudi dala izhodišča za enakopravni vstop v slovenski prostor visokošolskega izobraževanja in omogočila naše razvojne aktivnosti, ki so pripomogle k
razumevanju bolonjske prenove na reguliranem programu, saj je FZAB bila prva fakulteta, ki je akreditirala bolonjski program, usklajen tudi z EU direktivo.
Koncesija daje tudi izhodišča za mednarodne aktivnosti, saj so redni študenti tisti, ki se zanimajo za mednarodne izmenjave, izredni študenti delajo v delovnih
okoljih, zato so izmenjave pri njih redkost.
Ključni doprinos koncesije je finančna stabilnost, ki daje možnosti zaposlovanja in razvoja zaposlenih. Zaposleni so gonilo razvoja FZAB. Z jasno vizijo smo znali
usmeriti potenciale zaposlenih in razviti kakovostno in prepoznavno delo FZAB v RS in izven.
Prostorski pogoji in oprema je bila zagotovljena s strani ustanovitelja v višini 2,5 milijona EUR.
3. Kratko poročilo o spremljanju kakovosti študijskih programov s koncesijo od pridobitve koncesije (študijsko leto 2007/2008 oz. 2008/2009) do
konca študijskega leta 2016/2017. Vključite tudi podatke o izvedeni zunanji evalvaciji in rezultatu, morebitni mednarodni akreditaciji, mednarodnih
nagradah, ki so jih pridobili vaši študenti, visokošolski učitelji oziroma zavod, pomembnih domačih in mednarodnih projektih, ki ste jih pridobili
zaradi kakovosti visokošolskega zavoda, ipd.
Fakulteta se je v letu 2014 preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo. Julija 2014 smo podali na NAKVIS vlogo za prvo akreditacijo študijskega programa druge
stopnje Promocija zdravja in dopolnitve vloge v oktobru 2014. Januarja 2015 smo prejeli poročilo skupine strokovnjakov za skupno oceno vloge. Pri pregledu
vloge je bilo izpostavljenih veliko prednosti programa, neskladnosti niso bile ugotovljene. Zunanja evalvacija programa na lokaciji ni bila izvedena na podlagi
odločitve NAKVIS zaradi dveh opravljenih evalvacij v letu 2013. V letu 2014 zunanje evalvacije na sami lokaciji fakultete niso bile izvedene, je pa skupina
strokovnjakov pregledala vlogo študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja ter podala poročilo (brez obiska na fakulteti). V letu 2015 smo dobili
pozitivni sklep s strani NAKIVSA o akreditiranem študijskem programu Promocija zdravja za sedem let. V maju 2015 smo na NAKVIS oddali vlogo za prvo
akreditacijo programa za izpoponjevanje "Okužbe povezane z zdravstvom", v mesecu juniju 2015 pa program za izpopolnjevanje "Psihiatrična zdravstvena nega",
v septembru 2015 pa vlogo za reakreditacijo študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Strokovnjaki so podali poročilo, obiska strokovnjakov
NAKVISA ni bilo. Vsi programi so bili akreditirani v letu 2016 za obdobje 7 let. V letu 2016 zunanje evalvacije na sami lokaciji fakultete niso bile izvedene.
V aprilu 2016 smo na NAKVIS oddali vlogo za prvo akreditacijo doktorskega študija Zdravstevene vede, v septembru 2016 je FZAB sprejela odločbo o podeljeni
akreditaciji za 7 let. V decembru 2016 smo na NAKVIS oddali vlogo za prvo akreditacijo študijskega programa prve stopnje Fizioterapija (VS), akreditirali smo ga
marca 2017.
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V letu 2017 smo nadaljevali z mednarodnimi projekti: E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition
(ProInCa), Raziskava: The intersect of culture in the understanding and development of person-centred dementia care amongst adult nursing and paramedic
science students, JA on Frailty Prevention - ADVANTAGE, Centre of Excellence for nurses in tobacco control.
Rezultat raziskovalne uspešnosti in kakovostnega dela so tudi mnogi nacionalni projekti: Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu, ESS: STARVITAL: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev, Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti, ARRS: Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni med zaposlenimi v
domovih za starejšein zdravstvenih domovih v Sloveniji: razvoj strategije za medpoklicno izobraževanje, ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije
kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih Fakultete za zdravstvo Jesenice, ARRS: Zdravstvena nega kot znanstvena
disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k
trajnostnemu družbenemu razvoju, ARRS: Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji 2009-2018.
FZAB, kot prvi visokošolski izobraževalni zavod s področja zdravstvene nege, je že od maja 2012 prejemnica certifikata ISO 9001:2008 in certifikata Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja (2. izdaja), kar FZAB umešča med skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. Pri
vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti je bila upoštevana tudi Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) ter Standardi in
smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. FZAB ima načelno usmeritev za zagotavljanje kakovosti in standardov svojih
programov, kar opredeljujejo tudi Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru.
Prehod na nove zahteve standarda ISO 9001: 2015 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (3. izdaja) je bila izvedena v maju 2017.
FZAB si prizadeva za kakovost v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege in je v slovenskem prostoru prepoznana kot fakulteta z zelo dobro
organiziranim modelom kliničnega usposabljanja. S pridobljenima certifikatoma dokazuje elemente kakovosti v pedagoškem, kot tudi v upravnem procesu in sta
rezultat urejenih temeljnih in podpornih procesov na FZAB.
FZAB izvaja letno samoevalvacijo od prvega študijskega leta naprej. Vsa poročila so dosegljiva na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/si/mainmenu/ofakulteti/nacrti-in-porocila/.
FZAB spremlja in ocenjuje kakovost dela na podlagi Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti izobraževalne, raziskovalno-razvojne in upravne dejavnosti na
FZAB. Pravila je sprejel Senat FZAB, zadnje dopolnitve pravil so bile izvedene 5. 7. 2017. Postopek izvedbe samoevalvacijskega anketiranja opredeljujejo
Navodila o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na FZAB. Zadnje dopolnitve so bile izvedene 27. 3. 2017.
Poleg izdelanih kazalnikov kakovosti po področjih delovanja, FZAB uporablja tudi druge kazalnike:
 Rezultati na področju finančnega poslovanja;
 Strategija, organiziranost in vodenje zavoda, urejenost evidenc ter skrb za kakovost;
 Uresničevanje poslanstva in vizije;
 Trendi na področju zaposlovanja, napredovanja, razvoja zaposlenih, udeležbe na izobraževanjih;
 Uspešnost zaposlenih v publiciranju;
 Uspešnost vključevanja študentov v organe fakultete in vključevanje v razvojno delo;
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Trendi na področju raziskovanja in razvoja (število projektov, ARRS projekti, drugi projekti, vpetost raziskovalcev, FTE iz raziskovanja,
pridobljena sredstva, znanstveni sestanki);
Izboljševanje na področju vodenja evidenc;
Kazalniki na področju spremljanja izobraževalne dejavnosti (prvi vpis, opravljanje izpitov na študenta, povprečje opravljanj izpitov na predmet,
prehodnost po letnikih, število komisijskih izpitov, razmerje VSU / študent, razmerje nepedagoško osebje / študent, anketiranje diplomantov
idr);
Kazalniki na področju mednarodnega sodelovanja (število sporazumov, število izmenjav na in izven FZAB za VSU in študente, število skupnih
raziskovalnih in razvojnih projektov idr);
Publicistična dejavnost in dogodki šole (uresničevanja programa Centra, publiciranje zbornikov, študijskega gradiva, publiciranje po katedrah,
publiciranje raziskovalnih projektov idr);
Kazalniki na področju izvolitev v nazive;
Kazalniki na področju prostorov in opreme (računalniki, knjižno gradivo, izposoja, založenost knjižnice, podatkovne baze, statistični programi
idr);
z družbenim in strokovnim okoljem doma in EU.

Predlogi izboljšav za posamezne kazalnike podajo katedre, organi FZAB in kolegij dekanje. Vse predloge obravnava Komisija za kakovost in evalvacije, ki
predlaga predloge sklepov izboljšav Senatu, ki tudi potrdi poročilo o samoevalvaciji na letni ravni oziroma ravni študijskega leta.

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2017

6.3

USPEHI FZAB V 2017
FZAB prikazuje stalne trende rasti in stabilne delovne razmere in procese delovanja. Izkazuje se kot verodostojna in kakovostna visokošolska institucija, kar
se kaže tudi skozi zaposljivost diplomantov, ki je 98 % v šestih mesecih po diplomi (zadnja meritev je bila izvedena decembra 2017). Trendi stabilnosti in
rasti so razvidni iz letnih poročil, pomemben segment predstavljajo tudi rezultati vsakoletne evalvacije dela.
Raziskovalna in razvojna dejavnost je opisana v točki 4.2. Ključni uspehi na tem področju v letu 2017 so:




Uspešno zaključen projekt ARRS – CRP V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji. Sklepni dogodek projekta je bila Znanstvena
kavarna, na kateri s je razpravljalo o zdravstveni negi kot znanstveni disciplini s predstavniki fakultet, delodajalcev, ministrstev in diplomiranih s področja
zdravstvene nege. Rezultati projekta so bili predstavljeni na 10 posvetu Moja kariera- Quo vadis. Namenjen je bil obravnavanju kompetenc s področja
zdravstvene nege. Projekt je požel veliko zanimanja.
Začeli smo z izvedbo dveh novih projektov – nacionalni: STAR VITAL, kjer sodelujemo kot partnerji (2017 – 2022) ter mednarodni: ProInca, kjer tudi
sodelujemo kot partnerji (2017 – 2020).
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Povabljeni smo bili tudi k izvedbi projekta Centre of Excellence for nurses in Tobacco control, katerega glavni namen je povečanje znanja medicinskih
sester in vodstvenih sposobnosti za zdravljenje odvisnosti od tobaka. V sklopu projekta je bila izvedena odmevna delavnica – Tobacco control, razdelili pa
smo tudi sredstva za širjenje informacij in povečanje znanja diplomiranih medicinskih sester.
Povabljeni smo bili tudi k mednarodni raziskavi: The intersect of culture in the understanding and development of person-centred dementia care amongst
adult nursing and paramedic science students, s katero nadaljujemo z obravnavo demence in širjenjem znanja o zdravstveni negi starejših.
Glede na naše preteklo delo smo bili povabljeni tudi v JA on Frailty Prevention - ADVANTAGE - Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JAADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske
skupnosti.
Pristopili smo tudi k projektu Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečine v hrbtu, kjer sodelujemo z NIJZ.
Skupaj z izurjeno ekipo študentov smo izobraževali najširšo javnost o uporabi defibrilatorjev (projekt Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti, ki ga je
podpirala Občina Jesenice).
Gostili smo 12 tujih strokovnjakov, s katerimi smo izmenjevali znanja in izkušnje in dodelali program doktorskega študija.
Gostili smo 6 tujih dodiplomskih študentov z namenom opravljanja tri mesečne Erasmus+ izmenjave.
Rezultate projektov in drugega uspešnega dela smo uspešno predstavili tako v revijah z IF kot tudi drugih revijah, mednarodnih in nacionalnih
znanstvenih in strokovnih dogodkih.
Uspešno smo izvedli še 12 različnih dogodkov, nekaj že tradicionalnih, nekaj novih.
V študijskem letu 2016/2017 smo vpisali prve doktorske študente in pričeli z izvajanjem doktorskega študija Zdravstvene vede.
V letu 2017 smo uspešno akreditirali nov dodiplomski študijski program – Fizioterapija. V tem letu smo tudi postavili temelje za izvedbo programa v
študijskem letu 2018/2019.
S slavnostno akademijo smo obeležili 10. obletnico delovanja fakultete.

Mednarodno sodelovanje je natančno opisano v točki 4.4. Seznam bilateralnih in drugih sporazumov najdete v točki 2, pod razdelkom o mednarodnem
sodelovanju.
V letu 2017 je FZAB realizirala vse načrtovane izmenjave študentov in VSU na tuje inštitucije. Sklenili smo še dva bilateralna sporazuma : Universi College, in
Pristina, Kosovo in FHS St.Gallen, University of Applied Sciences, Švica. Skupaj ima FZAB trenutno sklenjenih 34 mednarodnih sporazumov.
V okviru mednarodnih dogodkov, ki jih je FZAB organizirala v letu 2017 smo gostili 11 tujih obiskovalcev. FZAB je v mesecu juniju organizirala 10. mednarodno
znanstveno konferenco na Bledu in v mesecu marcu strokovni posvet z mednarodno udeležbo. V kontekstu mednarodnega sodelovanja je FZAB izvedla sestanek
za sodelovanje na doktorskem študiju zdravstvene vede in seveda navezala še dodatne stike s tujimi VSU z namenom vključevanja v doktorski študij.
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6.4

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in
ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja

FZAB pri svojem delu upošteva področno zakonodajo na področju visokega šolstva, raziskovanja in javne uprave. Izvaja sprotne in letne končne evalvacije, ki jih
predstavi zaposlenim in celotnemu akademskemu zboru ter pošlje na MIZŠ in na NAKVIS. Evalvacijska poročila so objavljena tudi na spletni strani FZAB, enako
velja za letna poročila in načrte dela.
FZAB upošteva določila koncesijske pogodbe in se odzive na pobude in sodelovanje s strani MIZŠ. Prav tako daje lastne pobude in predloge na pobude MIZŠ
(dopolnitve zakona, pravilnikov iz področja delovanja). Sredstva za redni študij ne pokrijejo v celoti stroškov rednega študija, zato FZAB deluje na trgu z
izvajanjem izrednega študija javno akreditiranega programa, manjši del sredstev pridobiva tudi s pripravo seminarjev, konferenc in posvetov. Pomemben del
javnih sredstev FZAB tudi pridobi s prijavami na razvojne in raziskovalne projekte ARRS, MIZŠ, ZZZS in MZ ter razpise v EU. Z razpršenostjo pridobivanja
sredstev si FZAB zagotavlja finančno stabilnost in pogoje za razvojno in raziskovalno delo.
FZAB veliko pozornosti posveča kakovosti pedagoškega dela. Izvaja aktivno politiko izobraževanja in usposabljanja mentorjev v kliničnih okoljih, izobražuje VSU
in VSS iz visokošolske didaktike, gradi tutorsko mrežo, pripravlja študijske gradiva, izvaja raziskovalne in razvojne projekte. FZAB deluje odgovorno do družbe,
kar je razvidno v rezultatih prehodnosti študentov, saj gre za logično posledico povečanih možnosti vpisa na visokostrokovni študij, kljub slabemu uspehu na
maturi, zaradi povečanih vpisnih mest na programih zdravstvene nege v Sloveniji. FZAB tudi gradi svoj sistem nenehnega spremljanja in izboljševanja kakovosti,
ima pridobljene nacionalne standarde na tem področju, v letu 2015 FZAB je pridobila nacionalno nagrado finalista za Poslovno odličnost in štiri zvezdice
odličnosti po modelu EFQM. FZAB je v 2015 pridobila mednarodno akreditacijo za študija Zdravstvena nega (VS) in Zdravstvena nega (mag./2l) pri nemški
agenciji AHPGS, članici ENQA. Kakovost dela je potrjena tudi s standardom ISO in standardom Kakovost vzgoje in izobraževanja (od 2012 naprej).
FZAB je dosegla vse ponovne akreditacije zavoda in študijskih programov brez korektivnih ukrepov in je od ustanovitve naprej poleg programa prve stopnje
akreditirala še dva magistrska študija, doktorski študij in dva študijska programa za izpopolnjevanja. V letu 2017 smo akreditiali študij prve stopnje Fizioterapija
(VS).
Izpolnitev kvantitativnih kriterijev za ocenjevanje znanstvene in strokovne kakovosti raziskovalcev, ki jih predpiše pristojni organ, oziroma za
ocenjevanje izobraževalne, znanstvene, umetniške in strokovne kakovosti, kot je določeno v merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in sodelavcev, se vrednoti po naslednjih kriterijih:
Vsi redno in dopolnilno zaposleni visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci ter izvajalci programa po pogodbi izpolnjujejo kriterije za razvrščanje v nazive in so
ustrezno habilitirani ali so v postopku habilitacije na FZAB. Do 31. 12. 2009 so popolne vloge za izvolitev v naziv bile obravnavane na Svetu za visoko šolstvo. V
novembru 2010 so bili pri NAKVIS-u izdani minimalni standardi za izvolitve v naziv. Senat FZAB je maja 2011 sprejel na predlog Komisije za izvolitve v naziv,
lastna Merila za izvolitve v naziv na FZAB in so dosegljiva na
http://www.fzab.si/uploads/file/89_04_Merila_za_izvolitve_v_nazive_VSU_ZD_VSS_09122016.pdf
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VZAJEMNO PREHAJANJE KADROV MED VISOKOŠOLSKIMI INSTITUCIJAMI IN JAVNIMI RAZISKOVALNIMI ZAVODI
FZAB dosega cilje na področju sodelovanja in povezovanja z javnimi raziskovalnimi zavodi preko naslednjih doseženih kazalnikov:
- je članica ARRS in vključena v raziskovalne projekte po evidenci SICRIS V3-1048, V5-0444, L7-3653 (C), P3-0360 in V5-1507 ter je tako povezana
z javnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskovalno delo: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergije Golnik, Onkološki inštitut Ljubljana, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Znanstveno raziskovalni
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Univerzitetni klinični center Maribor, Primorski inštitut za
naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem, Fakulteta za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za vede o zdravju, Pedagoški inštitut, Fakulteta za
zdravstvene vede, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
- FZAB dopolnilno zaposluje raziskovalce iz javnih zavodov in tako pridobiva sredstva ARRS na razpisu Raziskovalno pedagoško sodelovanje. V
letu 2010 je FZAB pridobila 255 ur, v letu 2009 pa 340 ur. Razpisa v letih 2011-2017 ni bilo. Dopolnilno zaposleni visokošolski učitelji FZAB, ki so v
matični organizaciji zaposleni kot raziskovalci, prihajajo iz naslednjih javnih zavodov: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
- FZAB dopolnilno zaposluje ali pogodbeno vključuje naslednje VSU v pedagoški proces, ki so v matični organizaciji – javnem zavodu člani
raziskovalnih skupin:
- Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo - KOPA, 1613-001
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Raziskovalna skupina NIJZ, 3333-001
- Onkološki inštitut Ljubljana, Raziskovalni oddelek, 0302-001
- Psihiatrična klinika Ljubljana, 1620-001
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Raziskovalna skupine NLZOH, 3334-001
- Institut Jožef Stefan, Odsek za računalniške sisteme, 0106-022
- Splošna bolnišnica Jesenice, Raziskovalna enota, 2833-001
Projekti v katerih VSU dosega kazalnik sodelovanja in povezovanja z javnimi raziskovalnimi zavodi:
- Projekti v bazi SICRIS: V3-1048, V5-0444, L7-3653 (C)*, P3-0360*
- Projekta MZ: »Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja«, junij 2009-december 2010; »Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem
pitju alkohola«, junij 2011 – december 2012. Vključeni organizaciji sta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Nacionalni inštitut za javno
zdravje.
- Projekt v bazi SICRIS: V5-1507 – vključen je Nacionalni inštitut za javno zdravje in Pedagoški inštitut.
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IZBOLJŠEVANJE SODELOVANJA VISOKOŠOLSKIH INSTITUCIJ Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM
a. Sodelovanje visokošolske inštitucije z gospodarstvom in negospodarstvom
FZAB sodeluje z družbenim okoljem in s tem zagotavlja uspešen prenos znanja iz visokošolske inštitucije predvsem glede na področje delovanja (zdravstvo) v
negospodarstvo in nekaj tudi v gospodarstvo. Na FZAB se trenutno izvajajo oz. so se že uspešno zaključili sledeči raziskovalni in razvojni inovativni projekti v
sodelovanju z negospodarstvom in gospodarstvom, ki omogočajo prehajanje kadrov in znanja zaposlenih v negospodarstvu in gospodarstvu v akademski prostor
in obratno.
Razpis
ARRS

ARRS V5-1507

ARRS

ZZZS - Javni razpis za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja na
delovnem mestu v letu 2015 in 2016
MGRT / NFM

Naslov projekta
Stopnja znanja o Alzheimerjevi bolezni
med zaposlenimi v domovih za starejše
in zdravstvenih domovih v Sloveniji:
razvoj strategije za
medpoklicno
izobraževanje
Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti
Zdravstvena nega kot znanstvena
disciplina v Sloveniji: mednarodno
primerljiv sistem sekundarnega in
terciarnega izobraževanja v zdravstveni
negi kot temelj raziskav in prispevka
znanosti k trajnostnemu družbenemu
razvoju
Usposobljenost
zaposlenih
v
zdravstvenih in socialnih zavodih za
delo s starimi ljudmi: primerjava
pristopov med ZDA in Slovenijo
Promocija zdravja na delovnem mestu:
preprečevanje in obvladovanje bolečine
v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi
Celostni
inovativni
model
za
zgotavljanje zdravsega življenjskega
sloga, s poudarkom na prehranjevanju,
gibanju, preprečevanju in obravnavi
debelosti pri otrocih, mladostnikih ter
odraslih in zmanjševanju neenakosti v
zdravju - »Uživajmo v zdravju«

Sodelujoča inštitucija iz gospodarstva/ negospodarstva
Nosilec projekta: FZAB
Partnerj projekt: Nova Southeastern University, College of
Osteopathic Medicine,
Domovi za starejše

Trajanje
projekta
2017 - 2018

Občina Jesenice, FZAB
Nosilec: FZAB
Partnerji: Fakulteta za vede o zdravju,
Pedagoški inštitut,
Fakulteta za zdravstvene vede,
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije,
Nacionalni inštitut za javno zdravje

2017 - 2018
2015 - 2017

Nosilec projekta: FZAB
Partnerj projekt: Nova Southeastern University, College of
Osteopathic Medicine

2015- 2016

Nosilec: FZAB

2015-2016

Nosilec: Zavod RS za šolstvo
Partnerji:Nacionalni inštitut za javno zdravje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Institut »Jožef Stefan«
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
FZAB
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
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MGRT / NFM

Projekt
Vzpostavitev
preventivnih
programom na področju krepitve
duševnega zdravja »Anima Sana«

Nosilec: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske - RAGOR
Partnerji:
Pot svetlobe društvo za razširitev zavesti (neprofitna org.)
Psihiatrična bolnišnica Begunje
FZAB
Skupnost centrov za socialno delo

MIZŠ, Javni razpis za vzpostavitev
sistema zagotavljanja kakovosti na
visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru
Operativnega
programa
razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja«,
prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.

»Kontinuiran razvoj sistema kakovosti
Visoke šole za zdravstveno nego
Jesenice
(FZAB)
za
doseganje
mednarodne odličnosti visokošolskega
izobraževanja na področju zdravstva«

ARRS, L7-3653

»E-podpora
oskrbe«

MIZŠ, Javni razpis: Implementacija
bolonjskega
procesa-sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v
pedagoški proces v letih 2011, 2012 in
2013 v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških
virov
in
vseživljenjskega učenja« prednostna

»6. šola za klinične mentorje: Sodobna
zdravstvena nega ali znanja, ki jih
potrebujejo
klinični
mentorji
za
profesionalni karierni razvoj: teoretični
koncepti delovanja stroke, na dokazih
podprto delovanje, kakovost in vodenje«

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze Maribor
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
Splošna bolnišnica Jesenice
Bolnišnica za Ginekologijo in porodništvo Kranj
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Univerzitetni klinični center Maribor
Klinika Golnik
Onkološki inštitut Ljubljana
Psihiatrična klinika Ljubljana
Psihiatrična bolnišnica Begunje
University of Aberdeen
Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Zdravniška zbornica Slovenije
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Zdravstveni dom Murska Sobota
Zdravstveni dom Ljubljana
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in
tehnične vede Koper
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
Klinika Golnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care
Swansea University
Universita delgi studi di Udine
University of Aberdeen
Trinity College Dublin
UWS University of the West Scotland
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

procesa

zdravstvene
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usmeritev
3.3
»Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«

MIZKŠ, Javni razpis: Implementacija
bolonjskega
procesa-sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v
pedagoški proces v letih 2011, 2012 in
2013 v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških
virov
in
vseživljenjskega učenja« prednostna
usmeritev
3.3
»Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«

»5.
šola
za
klinične
mentorje:
Kakovostno delo kliničnih mentorjev:
vidiki
didaktike
in
mednarodne
primerljivosti pristopov ter izvedbe
kliničnega usposabljanja«

Ministrstvo
za
zdravje
RS,
Sofinanciranje Programov varovanja in
krepitve zdravja v letih 2011 – 2012
MIZKŠ, Javni razpis: Implementacija
bolonjskega
procesa-sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v
pedagoški proces v letih 2011, 2012 in
2013 v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških
virov
in
vseživljenjskega učenja« prednostna
usmeritev
3.3
»Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.

»Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih
(dijakov) o tveganem pitju alkohola«
»4. šola za klinične mentorje: Napredna
znanja za kakovostno delo s študenti
zdravstvene nege – poklicna etika in
kontinuiran profesionalni razvoj«

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Splošna bolnišnica Jesenice
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zdravstveni dom Ljubljana
Studio, Očesni kirurški center d.o.o.
Dom upokojencev Podbrdo
Dom Tisje
Dom upokojencev Idrija
DEOS d.d PE Notranje Gorice
Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care
University of Aberdeen
Universita delgi studi di Udine
UWS University of the West Scotland
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Onkološki inštitut Ljubljana
Splošna bolnišnica Jesenice
Psihiatrična klinika Ljubljana
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Zavod Bisernica
Urednica d.o.o.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Psihiatrična klinika Ljubljana,
Zdravstveni dom Ljubljana,
Croatian Nurses Association
Bisernica – zavod za ravoj kreativnosti in osebno rast, Kranj,
Urednica, odnosi z javnostmi, d. o. o., Kamnik
Zdravstveni dom Ljubljana - Vič
Studio, Očesni kirurški center d.o.o., Ljubljana
Univerza Aberdeen, Univerza West of Scotland
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http://www.svlr.gov.si/
Raziskovalno pedagoško sodelovanje,
pogodba
CRP V3-1048, program za obdobje
2010-2012

MIZKŠ, Javni razpis: Implementacija
bolonjskega procesa - sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v
pedagoški proces v letih 2009 in 2010
v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških
virov
in
vseživljenjskega učenja« prednostna
usmeritev
3.3
»Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.
http://www.svlr.gov.si/
MIZKŠ, Javni razpis: Implementacija
bolonjskega procesa - sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v
pedagoški proces v letih 2009 in 2010
v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških
virov
in
vseživljenjskega učenja« prednostna
usmeritev
3.3
»Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.
http://www.svlr.gov.si/
Raziskovalno pedagoško sodelovanje,
pogodba
Ministrstvo
za
zdravje
RS,
Sofinanciranje
redne
dejavnosti
društev, ustanov in zasebnih zavodov
ter razvojnih programov nepridobitnih
organizacij na področju varovanja in

»Celostna obravnava alergijskih bolezni
in astme v Sloveniji: od epidemiologije
do genetike« (P3-0360)
»Izdelava strokovnih podlag za zbiranje
in spremljanje izbranih kazalnikov
učinkovitosti
državnega
programa
obvladovanja raka«
»Usposabljanje kliničnih mentorjev in
študentov
zdravstvene
nege
za
kakovostno delo s starostniki priložnosti za izboljšanje klinične prakse
na
področju
zdravstvene
nege
starostnika«

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

2011

Onkološki inštitut Ljubljana, Inštitut za varovanje zdravja

2010-2011

Psihiatrična klinika Ljubljana, Inštituta Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Czech Society of
Gerontology and Geriatrics, Univerza West of Scotland,
Zdravstveni dom Ljubljana, Fakulteta za družbene vede Univerze v
Ljubljani, Bolnišnica Golnik - KOPA, Fakulteta za zdravstvene vede
Univerze v Mariboru, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, Dom starejših občanov Rakičan, Dom starejših
občanov Ljubljana Tabor, Planet GV d.o.o., Humus d.o.o., Visoka
šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

2010

»Opolnomočenje kliničnih mentorjev in
študentov zdravstvene nege z znanji in
veščinami s področja komunikacije za
kakovostno delo v kliničnem okolju –
priložnost za izboljšanje kakovosti –
Personal excellence in health care«

Bisernica – zavod za ravoj kreativnosti in osebno rast, Kranj
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

2010

»Celostna obravnava alergijskih bolezni
in astme v Sloveniji: od epidemiologije
do genetike« (P3-0360)
»Medgeneracijsko
sodelovanje
v
promociji zdravja«

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

2010

Inštitut za varovanje zdravja RS
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Splošna bolnišnica Jesenice
Domovi za starostnike v Gorenjski regiji

2009-2010

»Kako izboljšati odnos zdravstvenih
delavcev v kliničnem okolju in študentov
zdravstvene nege do gerontologije ter
dvigniti strokovni ugled do dela s
starejšimi«
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krepitve zdravja v letih 2009/10.
P3-0360, program za obdobje 20092014
MIZKŠ, Javni razpis: Implementacija
bolonjskega procesa - sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v
pedagoški proces v letih 2009 in 2010
v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških
virov
in
vseživljenjskega učenja« prednostna
usmeritev
3.3
»Kakovost,
konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.
http://www.svlr.gov.si/
Raziskovalno pedagoško sodelovanje,
pogodba

»Celostna obravnava alergijskih bolezni
in astme v Sloveniji: od epidemiologije
do genetike«.
»Usposabljanje mentorjev za klinično
usposabljanje študentov programa 1.
stopnje
Zdravstvena
nega
–
povezovanje teorije in prakse na
področju raziskovanja«

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

2009-2011

Inštitu za varovanje zdravja RS
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Splošna bolnišnica Jesenice
Univerza Aberdee, Univerza West of Scotland

2009

»Kako izboljšati povezovanje teorije,
raziskovanja in prakse na področju
mentorstva v zdravstveni negi«

»Celostna obravnava alergijskih bolezni
in astme v Sloveniji: od epidemiologije
do genetike« (P3-0360)

2009
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Prehajanje kadrov poteka tudi pri izvedbi pedagoškega procesa, in sicer teoretičnega dela posameznih specialnih zdravstvenih neg in temeljnih zdravstvenih ter
medicinskih predmetov, in pri izvedbi kliničnega usposabljanja, kjer FZAB tesneje sodeluje z negospodarstvom, in sicer z naslednjimi inštitucijami:
 Splošna bolnišnica Jesenice
 Klinika Golnik - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 Univerzitetni klinični center Ljubljana
 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 Psihiatrična bolnišnica Begunje
 Onkološki inštitut Ljubljana
 Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Jesenice z zdravstveno postajo Kranjska Gora
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Bled
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Škofja Loka
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Tržič
 Zdravstveni dom Ljubljana, SNMP
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Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Dom Viharnik Kranjska Gora
Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča.

b. Na FZAB oblikovanje posvetovalnih oblik za dialog z delodajalci pri pripravi študijskih programov
Dialog z delodajalci se tvori na naslednje načine:
- Zaposlovanje VSU iz kliničnih okolij na FZAB v obliki dopolnilne zaposlitve
- Vključevanje VSU iz kliničnih okolij in kliničnih mentorjev v pedagoški proces na osnovi bilateralnih pogodb med FZAB in učnimi zavodi
- Vključevanje dopolnilno zaposlenih v organe in komisije organov FZAB ter katedre FZAB
- Koordinacija kliničnega usposabljanja in sprotna ter končna evalvacija le tega na ravni študijskega leta na nivoju znanja študenta in na nivoju organiziranja
usposabljanja
- Usposabljanje kliničnih mentorjev, kjer se teme usposabljanja razvijajo na osnovi dialoga s kliničnim okoljem
- Prijava in izvajanje skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov
- Organizirane razprave o kompetencah in sposobnosti diplomanotv FZAB na šolah za klinične mentorje, koordinacijskih sestankih v učnih bazaha, sestankih
vodstev institucij, posvet Moja kariera
FZAB avtonomno razvija kakovostne akademske standarde za študijske programe, ki jih izvaja, pri čemer se odziva na družbena in gospodarska pričakovanja, in
sicer tako, da proučuje družbene potrebe po študijskem programu Zdravstvena nega in po študijskih programih, ki jih namerava razvijati v prihodnje (zdravstveni
management, fizioterapija), družbene potrebe po poklicnem profilu diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika, ter ugotavlja, ali so pridobljene
kompetence diplomantov primerne za zaposljivost in za razvoj posameznika v smislu aktivnega državljanstva in osebne rasti. FZAB zato pri oblikovanju študijskih
programov aktivno sodeluje z delodajalci v zdravstvu in upošteva potrebe iz sveta dela v zdravstvenih inštitucijah tako da zaposluje strokovnjake iz kliničnih okolij
za dopolnilno delovno razmerje. Ti strokovnjaki se poleg pedagoškega procesa vključujejo še v delo organov fakultete in njihovih komisij. Prav tako so
strokovnjaki iz kliničnega okolja vključeni v pripravo učbenikov in raziskovalne projekte fakultete. Pomembno je njihovo spremljanje študentov na klinični praksi,
saj tako na osnovi vodenih koordinacijskih sestankov podajajo mnenja o znanju študentov in dajejo usmeritve za razpravo o potrebnih izboljšava v programu. Na
ta način se omogoča nenehen pretok informacij o doseženem in potrebnem znanju in kompetencah v kliničnih okoljih ter se predlaga dopolnitve pri izvedbi
programov.
Na osnovi tesnega sodelovanja s kliničnim okoljem in napredovanja znanj in kompetenc diplomantov, smo v letu 2009 naredili prve izboljšave v programu prve
stopnje, ki smo jih akreditirali pri takratnem Svetu za visoko šolstvo RS, v letu 2015 smo v skladu z EU direktivo 2013, oddali vlogo na Nakvis za prenovo
študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in akreditirali preneovljen študijski program Zdravstvena nega (VS) na prvi stopnji.
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Prav tako smo se odzvali na potrebe kliničnih okolij z akreditacijo dodatnih izbirnih predmetov na magistrskem študiju zdravstvene nege, saj smo dobili pobudo iz
UKCLJ, da magistrice zdravstvene nege potrebujejo znanja iz področja kakovosti in varnosti. Primarna raven nas je pozvala k akreditaciji predmeta na področju
kroničnih bolezni.
FZAB v okviru navedenega zlasti sodeluje s sledečimi zdravstvenimi inštitucijami, saj njihove zaposlene dopolnilno zaposluje:
- Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Splošna bolnišnica Jesenice
- Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
- Zdravstveni dom Ljubljana
- Onkološki inštitut Ljubljana.
Predstavniki navedenih inštitucij so člani kateder in nekateri Senata in komisij Senata FZAB (Komisija za študijske in študentske zadeve, Komisija za Komisije za
diplomska in podiplomska zaključna dela, Komisija za magistrske zadeve, Komisija za izvolitve v nazive, Komisija za kakovost in evalvacije, Komisija za
znanstveno raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje, Disciplinska komisija, Komisija za publikacije) ter Upravnega odbora FZAB.
Posebno aktivno sodelovanje z delodajalci poteka v okviru kliničnega usposabljanja po posameznih specialnih področjih zdravstvenih neg, in sicer:
- Obvezno klinično usposabljanje (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Center za usposabljanje, delo in
varstvo Matevža Langusa Radovljica, Dom dr. Franceta Bergelja, Dom dr. Janka Benedika, Dom Viharnik);
- Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege 1. in 2. letnika (po izbiri študenta v katerikoli učni bazi v RS glede na specialna področja 1. in
2. letnika);
- Zdravstvena nega na internističnem področju (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik , Univerzitetni klinični
center Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana);
- Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski
center Soča);
- Zdravstvena nega kroničnih pacientov paliativa, onkologija in dolgotrajna oskrba (Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik – enota Bokalci, Univerzitetna
psihiatrična klinika Ljubljana, Dom Viharnik, Kranjska Gora, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Onkološki inštitut Ljubljana);
- Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo (Osnovno zdravstvo Gorenjske: OE Zdravstveni dom Kranj, OE Zdravstveni dom
Jesenice, OE Zdravstveni dom Bled, OE Zdravstveni dom Škofja Loka, OE Zdravstveni dom Tržič, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo
Golnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, ZD Ljubljana - Služba nujne medicinske pomoči Ljubljana);
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-

-

Izbirno klinično usposabljanje na specialnih področjih zdravstvene nege 3. letnika (po izbiri študenta v katerikoli učni bazi v RS glede na specialna področja
3. letnika);
Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Osnovno zdravstvo Gorenjske: OE
Zdravstveni dom Jesenice, OE Zdravstveni dom Radovljica, OE Zdravstveni dom Škofja Loka, OE Zdravstveni dom Kranj, OE Zdravstveni dom Bled,
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj);
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom (Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični
center Ljubljana);
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu (Osnovno zdravstvo Gorenjske: OE Zdravstveni dom Kranj, OE Zdravstveni dom Jesenice, OE
Zdravstveni dom Bled, OE Zdravstveni dom Radovljica, OE Zdravstveni dom Škofja Loka);
Zdravstvena nega in mentalno zdravje (Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Begunje).
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c. Vključevanje kadrov iz neakademskega sveta pri izvajanju študijskega procesa na strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega
(VS) prve stopnje
Sodelovanje FZAB z gospodarstvom in negospodarstvom poteka tudi pri pripravi in izvajanju študijskih programov. Pri izvajanju študijskega programa
Zdravstvena nega na prvi stopnji sodelujejo tudi kadri, ki izpolnjujejo določene poklicne standarde in pedagoško usposobljenost, ter prihajajo iz neakademskega
sveta. Vključujejo se pri izvedbi predmetov, kjer je to smiselno in potrebno ter lahko prispevajo k višji kakovosti izvedbe študijskega programa. Izobraževanje in
strokovno klinično usposabljanje za pridobitev izobrazbe diplomirane medicinske sestre na FZAB je tako obogateno z izkušnjo dela v sodelujočih zdravstvenih
inštitucijah. Navedeno sodelovanje poteka pri naslednjih predmetih študijskega programa 1. stopnje:
- Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega (Zdravstveni dom Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za
pljučne bolezni in alergijo Golnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo (Ministrstvo za zdravje, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Splošna bolnišnica Jesenice)
- Anatomija, patologija, fiziologija (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik )
- Biokemija, biofizika (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Diagnostično terapevtski program (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana)
- Prehrana in dietetika (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje)
- Javno zdravje in osnove promocije zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)
- Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi (Psihiatrična bolnišnica Begunje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik )
- Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo
Golnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje (Psihiatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - SOČA)
- Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje (Onkološki inštitut Ljubljana)
- Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje (Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Zdravstveni dom Ljubljana)
- Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)
- Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo (Splošna bolnišnica Jesenice, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica,
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj)
- Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom (Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Zdravstveni dom Ljubljana, Univerzitetni klinični
center Ljubljana)
- Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu (Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj)
- Zdravstvena nega in mentalno zdravje (Psihiatrična klinika Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Begunje)
- Procesna metodologija dela - kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik )
- Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo (Zdravstveni dom Ljubljana)
- Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb (Splošna bolnišnica Jesenice, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)
- Paliativna oskrba (Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik).
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6.5

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

Oceno se pripravi v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga Navodil o spremembah in dopolnitvah navodil
o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 8/07).
Poleg priprave ocene je treba opisati tudi način organiziranja in zagotavljanja notranjega finančnega nadzora ter delo notranje revizijske službe v letu 2017.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v / na
FAKULTETI ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
(sedežproračunskega uporabnika, šifra in matična številka)
SPODNJI PLAVŽ 3, 4270 JESENICE
Šifra:
80.302
Matična številka: 2245272000
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in
notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da
obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o
doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi
ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
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Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na

FAKULTETI ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
Na podlagi samoocenitve dekanje.
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov
EU,…) za področja:

V / Na(nazivproračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):
1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X):
x

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2. upravljanje s tveganji:
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2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere
samo eno od naslednjih možnosti):
X

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z
njimi(predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):
X

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven(predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti:
x

a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja(predstojnik izberesamoeno od naslednjih možnosti):

X

a) na celotnem poslovanju,
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b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko
službo(predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,

x

c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2
oziroma 3 pomembne izboljšave):

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne
obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo
obvladovanje):
Tveganje je neznana situacija na trgu glede vpisa na redni in izredni študij zaradi 8 visokošolskih zavodov v RS, ki
izobražujejo za poklic diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., Vršilka dolžnosti dekanje
Podpis:

160

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

6.6

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Pojasnila so podana v posameznih poglavjih. Cilji so bili doseženi, nekateri cilji so bili prestrukturirani zaradi stanja na področju ustanavljanja novih šol na
področju zdravstva.

6.7

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in
urejanje prostora

Zaposlivost diplomantov je več kot 90 % v šestih mesecih po zaključeni diplomi. Meritve izvajamo 2x letno.
Možnosti zaposlitve diplomantov v gospodarstvu so manjše kot v negospodarstvu, kar ni povezano z FZAB, temveč s tem, da je področje zdravstva, kamor
sodijo izobraževalni programi FZAB, umeščeno v negospodarsko dejavnost države. Možnosti direktne zaposlitve v gospodarstvu so v farmacevtski industriji in
industriji potrošnega materiala za zdravstvo in zdravstveno oskrbo, kjer lahko diplomant deluje kot promotor produktov omenjene industrije na trgu ali pri razvoju
novih produktov. Možna je tudi indirektna zaposlitev v gospodarstvu, tukaj mislimo na zasebne zdravstvene in socialne zavode, ki izvajajo samoplačniško ali
koncesionirano zdravstveno in socialno dejavnost ter zaposlitev na zasebnih visokošolskih zavodih s programi na področju zdravstva. Diplomanti FZAB so
zaposljivi v gospodarskem sektorju: dejavnost zasebno zdravstvo, zasebno socialno varstvo, proizvodnja zdravil, proizvodnja zdravstvenega materiala, prodaja
zdravil in zdravstvenega materiala, storitve na področju turizma, rehabilitacije, kozmetike in welnesa. Zaposlitvene potrebe gospodarskega sektorja niso javno
dostopne, iz medijskih objav je pa razvidno, da so potrebe po kadrih v teh gospodarskih dejavnostih kontinuirane.
Sodelovanje z gospodarskim sektorjem je vezano preko organiziranja strokovnih in znanstvenih dogodkov FZAB na določeno tematiko, kjer predstavniki
gospodarstva predstavljajo svoje potrebe in poglede na profil diplomanta. Prav tako FZAB v okviru študijskih obveznosti vsako študijsko leto izvajajo ekskurzije za
študente v naravna zdravilišča in proizvodnjo zdravil in potrošnih materialov, kjer se študentom predstavi možnosti zaposlitve in podiplomske nadgradnje znanj za
delo v tej industriji.
Profil diplomanta je potrebno na eni strani usklajevati z EU direktivo, potrebami zdravstvenega sistema in potrebami gospodarstva. Možnosti za prilagajanju
potreb na področju gospodarstva so predvsem v oblikovanju izbirnih predmetov, kjer smo ob akreditaciji in prenovi programa prve stopnje leta 2009 razvili izbirne
predmete kot so. Upravljanje z zdravili v zdravstveni negi, Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb, Alternativne oblike prehranjevanja, Javno
zdravstveni vidiki prehrane, Anesteziologija in oživljanje, idr. Vse te vsebine dajo diplomantu prve stopnje Zdravstvena nega dodatno znanje in kompetence za
delo v gospodarstvu, kot je farmacevtska industrija in industrija potrošnega zdravstvenega materiala ter industrija welnesa. Za uspešno delo na področju prodaje
zdravil in potrošnih materialov imata pomembno težo tudi izbirni predmeti kot so: Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo, Na dokazih
podprta zdravstvena nega, Informatika v zdravstveni negi. več o izbirnih predmetih na študiju prve stopnje: http://www.FZAB.si/si/mainmenu/studijski-programi2/studijski-program-prve-stopnje-zdravstvena-nega/predmetnik-3-letnika/. Na študiju druge stopnje so izbirne vsebine, ki diplomantom dajo še večje možnosti
zaposlitve v omenjenih gospodarskih dejavnosti, saj študent lahko izbere med predmeti: Epidemiologija in uvod v demografijo, številni klinični predmeti, ki dajo
študentu nadgradnjo kliničnega znanja in so vezani na področje javno zdravstvenih problemov (staranje, kronične bolezni, promocija zdravja, paliativna oskrba

161

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

idr), prehrane človeka, bolnišničnih okužb, kakovosti v zdravstvu idr. Več o izbirnih predmetih na študiju druge stopnje http://www.FZAB.si/si/mainmenu/studijskiprogrami-2/studijski-program-druge-stopnje-zdravstvena-nega/predmetnik-2-letnika-2/.
Možnosti zaposlitve v negospodarskem sektorju
»Analiza preskrbljenosti z medicinskimi sestrami ter ovrednotenje stopenjskih ukrepov in projekcij do leta 2033« je edina državna študija na področju celostnih
potreb po kadrih v zdravstveni negi, izvedena je bila s strani Inštituta za varovanje zdravja leta 2005, zaključke te študije je potrdil Zdravstveni svet RS, seja
2/2005. Ugotovitve so bile, da Slovenija potrebuje dodatni kader za kritje realnih potreb, predlagan je bil uvoz delovne sile (40 dipl. m. s./leto) in 15 % povečan
priliv s takratnih treh šol. Do uvoza delovne sile ni prišlo, obstoječe fakultete so povečale vpis, MZ je dalo soglasje k akreditaciji FZAB. FZAB je edina fakulteta
izven univerz, ki je bila leta 2006 ustanovljena na bazi državne študije. Ustanavljanje še štirih šol (NM, CE, MS, SG) za FZAB v letih 2007 do 2009 ni imelo
nobenih podlag v državnih študijah, kar je priporočilo OECD in EU pri ustanavljanju novih visokošolskih zavodov. FZAB je na to javno opozorila. Dostop do
izobraževanja se je tako močno povečal tudi za tiste, ki imajo slabši učni uspeh, zlasti na izrednem študiju, kar se na FZAB kaže s slabo prehodnostjo študentov
iz prvega v drugi letnik tako pri rednem, kot izrednem študiju.

Rezultati anketiranja diplomantov december 2017
V evalvaciji diplomantov 2016/2017 je sodelovalo 38 diplomantov študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega, od tega 35 žensk (92,10 %) in 3
moških, (7,89 %). Rednih študentov je bilo 31 (81,57 %), izrednih pa 7 (18,42 %). Študentov 2. stopnje ni bilo v anketi. Največ anketirancev je v študijskem letu
2016/2017 doseglo povprečno oceno ob koncu študija med 7,1 in 7,5 (n=19), sledi jim od 7,6 do 8,0 (n=10). Osem študentov je bilo v skupinah od 8,1 do 8,5 in
nad 8,5 en študent. Ugotavljamo, da je bilo v primerjavi s študijskim letom 2015/2016 v študijskem letu 2016/2017 večje strinjanje s trditvijo, da so vložili v študij
več časa, kot so pričakovali ob vpisu. Nekoliko nižja je bila ocena glede kakovosti študijskega programa, a ocena še vedno presega 4. Študijski program je v veliki
meri izpolnil pričakovanja študentov. Študenti so predavanja ocenili podobno kot eno študijsko leto prej, kar pomeni, da se strinjajo, da so predavanja izvedena
kakovostno. V študijskem letu 2016/2017 je bil boljše kot leto prej ocenjen tutorski sistem.
Zaposljivost diplomantov, ki bodo izhajali iz kakovostnih šol, zagotovo v prihodnosti ne bo vprašljiva, saj demografski trendi in študije OECD iz 2010 napovedujejo
povečanje potreb po kadrih z VS izobrazbo, s specializacijami in naprednimi znanji, kamor sodi magisterij iz zdravstvene nege. V Sloveniji je potrebno po
priporočilih OECD pristopiti k sistemizaciji delovnih mest mag./2I., saj le-ta prinašajo v zdravstveni sistem znanja, ki so potrebna za spremljanje kakovosti dela,
uvajanje na dokazih temelječega dela in za klinično raziskovanje lastnega dela, kar je osnova za uvajanje izboljšav. Zato pričakujemo, da diplomanti magistrskega
študija ne bodo imeli težav z napredovanjem na delovnem mestu in z iskanjem zaposlitve. Že sedaj so dobro prepoznani in uspešni v publiciranju svojega
raziskovalnega dela (http://www.FZAB.si/si/mainmenu/raziskovanje-in-razvoj/raziskovalno-delo-studentov/). Prav tako je pomemben razvoj programov na
področju promocije zdravja, kakovosti in managementa v zdravstvu, na čemer aktivno deluje FZAB.
Zaposlitvene možnosti diplomantov na prvi in drugi stopnji v negospodarstvu so številne. Zaposlitve v gospodarstvu smo že opisali, primarno mesto zaposlitve
diplomantov v negospodarstvu je zdravstvena dejavnost (primarni, sekundarni in terciarni nivo), sledijo socialno varstveni zavodi, visoko šolstvo, srednje šolstvo,
vrtci, lokalna skupnost.
FZAB avtonomno razvija kakovostne akademske standarde za študijski program prve in druge stopnje Zdravstvena nega, pri čemer se odziva na družbena in
gospodarska pričakovanja, in sicer tako, da proučuje družbene potrebe po študijskem programu Zdravstvena nega in po študijskih programih, ki jih namerava
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razvijati v prihodnje (promocija zdravja in zdravstveni management), družbene potrebe po poklicnem profilu diplomirane medicinske sestre/diplomiranega
zdravstvenika, ter ugotavlja, ali so pridobljene kompetence diplomantov primerne za zaposljivost in za razvoj posameznika v smislu aktivnega državljanstva in
osebne rasti. FZAB zato pri oblikovanju študijskih programov aktivno sodeluje z delodajalci v zdravstvu in upošteva potrebe iz sveta dela v zdravstvenih
inštitucijah tako da zaposluje strokovnjake iz kliničnih okolij za dopolnilno delovno razmerje. Ti strokovnjaki se poleg pedagoškega procesa vključujejo še v delo
organov fakultete in njihovih komisij. Prav tako so strokovnjaki iz kliničnega okolja vključeni v pripravo učbenikov in raziskovalne projekte fakultete. Pomembno je
njihovo spremljanje študentov na klinični praksi, saj tako na osnovi vodenih koordinacijskih sestankov podajajo mnenja o znanju študentov in dajejo usmeritve za
razpravo o potrebnih izboljšava v programu. Na ta način se omogoča nenehen pretok informacij o doseženem in potrebnem znanju in kompetencah v kliničnih
okoljih ter se predlaga dopolnitve pri izvedbi programov.
Na osnovi tesnega sodelovanja s kliničnim okoljem in napredovanja znanj in kompetenc diplomantov, smo v leti 2009 naredili prve izboljšave v programu prve
stopnje, ki smo jih akreditirali pri takratnem Svetu za visoko šolstvo RS.
Prav tako smo se odzvali na potrebe kliničnih okolij z akreditacijo dodatnih izbirnih predmetov na magistrskem študiju zdravstvene nege, saj smo dobili pobudo iz
UKC Ljubljana, da magistrice zdravstvene nege potrebujejo znanja iz področja kakovosti in varnosti. Primarna raven nas je pozvala k akreditaciji predmeta na
področju kroničnih bolezni. Odzvali smo se na način, da smo akreditirali nove izbirne predmete (Varnost pacientov, Kontinuirana in integrirana obravnava
kroničnih bolezni).

6.8

Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov

FZAB se je v letu 2012 na recesijo odzivala z gospodarnim poslovanjem in z uspešnim pridobivanjem razvojnih projektov. Skrbno so bila spremljana stroškovna
mesta. Rezultati finančnega poslovanja so prikazani v nadaljevanju poročila. FZAB je upoštevala vse ukrepe v ZUJF in izvedla smiselne racionalizacije
poslovanja, kot so analiza vseh materislnih in storitvenih stroškov, znižanje plač, znižanje vrednosti avtorskih honorajev za pedagoško delo idr.
V letu 2013 je bilo zaznati upad izrednega študija, ker zdravstveni zavodi niso več smeli financirati šolanja zaposlenih (ZUJF), le to je imelo še večji učinek v letu
2014, zato je FZAB morala sprejeti tudi določene ukrepe na področju stroškov dela v 2014, da bi preprečila prevelik upad sredstev v 2015. Izpada izrednega
študija namreč ni mogoče v celoti nadomestiti s sredstvi iz raziskovanja in razvoja. Ukrepi racionalizacije, ki so bili sprejeti v 2014, so se v 2015 nadaljevali, FZAB
je povečala delež financiranja plač s sredstvi raziskovalnih in razvojnih projektov. V letu 2017 se je povečal vpis na izredni študij, kar postopoma normalizira
poslovanje na raven leta 2012, pred uvedbo ZUJF-a. ZUJF je imel veliko škodo za delovanje visokošolskih zavodov, ki izobražujejo za zdravstvene poklice, saj je
prišlo do upada izrednega študija na prvi in drugi stopnji, zmanjšana so bila koncesijska sredstva, povečalo se je nezadovoljstvo s plačami na strani zaposlenih,
manj je bilo nacionalnih razpisov za aplikativne projekte, idr. Upad prihodkov je bil očiten in FZAB je z uspešnim managementom strokovnega in upravnega dela
premagala recesijo in ni zmanjševala standardov kakovosti dela.
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6.9

Druga pojasnila

7 ZAVOD V ŠTEVILKAH
7.1

Izobraževalna dejavnost

Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2017/2018, v primerjavi z letom 2016/2017
Novi študijski programi - realizacija
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
za
študijsko leto
2016/2017
Zdravstvena nega

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
za
študijsko leto
2017/2018
Zdravstvena nega

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje za
študijsko leto
2016/2017

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje za
študijsko leto
2017/2018

Študijski programi
2. stopnje
študijsko leto
2016/2017

Študijski programi
2. stopnje
študijsko leto
2017/2018

Zdravstvena nega
Promocija zdravja

Zdravstvena nega
Promocija zdravja

Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2016/2017

Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2017/2018
Zdravstvene vede

Tabela 2: Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2016/2017 in 2017/2018:
primerjava med leti
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje

Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje

Novi študijski programi - realizacija
Univerzitetni
Univerzitetni
Študijski programi 2.
študijski programi
študijski programi
stopnje
1. stopnje
1. stopnje

Redni
Redni
Izredni
Izredni
Redni
Redni
študij
študij
študij
študij
študij
študij
16/17
17/18
15/16
16/17
16/17
17/18
184
211
74
86
/
/
Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.

Izredni
študij
16/17
/

Izredni
študij
17/18
/
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Redni
študij
16/17
7

Redni
študij
17/18
/

Študijski programi 2.
stopnje

Študijski programi
3. stopnje

Izredni
študij
16/17
29

Štud.
leto
16/17
/

Izredni
študij
17/18
52

Štud.
leto
17/18
7
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Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2016 in 2017
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
– redni študij
Leto
Leto
2016
2017
39
47

Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje – izredni
študij
Leto
Leto
2016
2017
26
21

Novi študijski programi - realizacija
Univerzitetni študijski
Univerzitetni
Študijski programi 2.
programi 1. stopnje –
študijski programi
stopnje – redni študij
redni študij
1. stopnje – izredni
študij
Leto
Leto
Leto
Leto
Leto
Leto
2016
2017
2016
2017
2016
2017
/
/
/
/
0
0
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Študijski programi 2.
stopnje – izredni
študij
Leto
2016
9

Leto
2017
0

Študijski programi
3. stopnje

Leto
2016
/

Leto
2017
/
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7.2

Raziskovalna dejavnost

Leto
Leto 2008
Realizacija
2009
Realizacija
2010
Realizacija
2011
Realizacija
2012
Realizacija
2013
Realizacija
2014
Realizacija
2015
Realizacija
2016
Realizacija
2017

Raziskovalni
program
Št. FTE
Število
letno
1
0,01
1
0,02

Infrastrukturni
programi
Št. FTE
Število
letno

Temeljni projekti
Število

Št. FTE
letno

Aplikativni projekti
Število

Št. FTE
letno

Podoktorski
projekti
Št. FTE
Število
letno

Število CRP
1 (0,04 FTE)
1 (0,03 FTE)

1

0,015

1 (0,05 FTE)

1

0,1

1 (0,05 FTE)

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,11

1

0,1

1 (0,5 FTE)

1

0,1

1 (0,5 FTE)

1

0,1

1 (0,5 FTE)

Število
znanstvenih
sestankov/
konferenc
1

Število drugih
projektov

1 (0,20 FTE)
1 (0,15 FTE)

2

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala FZAB. Šteje se vse programe, ki se
izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa.
Raziskovalni program: Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike, P3-0360 (2009-2017)
CRP: Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis), V5-0444 (2008-2010); Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov
učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka, V3-1048 (2010-2012), V5-1507
Aplikativni projekt: E-podpora procesa zdravstvene oskrbe, L7-3653 (2010-2013, vključitev FZAB leta 2012)
Drugi projekti: Dodatno (so)financiranje programskih skupin zaradi vključitve članov v pedagoški proces (2009, 2010)
Podatki o raziskovalnih poročilih v 2017 so predstavljeni v poglavju raziskovanje.
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8 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ITR
8.1

Računovodske usmeritve

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju ZFAB) je samostojni visokošolski zavod in vodi poslovne knjige v skladu z navodili, veljavnimi predpisi,
uredbami in zakoni. Pri pripravi računovodskih izkazov FZAB upošteva Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.32/12, 40/12, 57/12,109/12, 85/14 in 75/16),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13),110/13, 55/15, 96/15), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06 in 96/15), Zakon
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.71/17), Slovenske računovodske standarde, Navodilo o predložitvi letnih in
zaključnih poročil ter poslovnih subjektov (Uradni list RS št. 86/16), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,100/15 in 84/16), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št.143/03, 34/04, 13/05, 116/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15).
Računovodski izkazi za javno poročanje so sestavljeni po načelu fakturirane realizacije, izkazi za potrebe MIZŠ pa po načelu denarnega toka v skladu s
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,
120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11 in 86/16). Poročilo smo pripravili v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih
proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06,
8/07 in 102/10), Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11, 64/12 in 12/13 in 38/16), Navodilom
Ministrstva za izobraževanje znanost in šport z dne 11.1.2018 ter v skladu z ostalimi zakonskimi predpisi ter ostalo zakonodajo.
FZAB je zavezanec za davek na dodano vrednost od 1. 11. 2008, svojo glavno dejavnost pa je začela opravljati s šolskim letom 2007/2008, oktobra 2007. Odbitni
delež obdavčljive dejavnosti je za leto 2017 izračunan v višini 1 %, saj FZAB večinoma opravlja neobdavčljivo dejavnost.
Zavod opravlja javno službo, to je redni študij na prvi stopnji Zdravstvena nega, za katerega je bila podeljena koncesija, akreditiran izredni študij na prvi in drugi
stopnji Zdravstvena nega, ter na drugi stopnji Promocija zdravja, za katera se sredstva pridobivajo na trgu (šolnine). Dejavnost – izvajanje seminarjev je tržna
dejavnost in se zanjo pridobivajo sredstva na trgu. Vse dogodke – neposredne stroške ob njihovem nastanku evidentiramo po ločenih stroškovnih mestih, razen
skupnih – posrednih stroškov, ki jih delimo v razmerju, ki ga izračunamo na podlagi števila študentov po posameznih študijskih skupinah in na podlagi obsega ur,
ki se izvajajo za posamezni študij. Za leto 2017 je izračunano razmerje za redni študij 73 %; za izredni študij 18 %, za magistrski študij ZN 3 % in za magistrski
študij PZ 6%. Metodologija za delitev sredstev po študijskih skupinah je bila sprejeta na 13. seji upravnega odbora dne 23. 2. 2011 in se vsako leto izračuna za
potrebe sestave računovodskih izkazov. V letu 2011 je bil sprejet na seji Upravnega odbora tudi Pravilnik o računovodstvu, kjer je metodologija izračuna za vsako
študijsko leto tudi predstavljena. Pravilnik je bil posredovan koncesionarju.
Osnovna sredstva ob nakupu vrednotimo po nabavni vrednosti, amortizacijo pa obračunavamo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
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8.2

Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom

8.2.1

Bilanca stanja

FZAB nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij in zalog materiala na dan 31.12. 2017.
Stanje terjatev na kontu kupcev na dan 31. 12. 2017 v znesku 328.180,70 € predstavljajo v večini še ne zapadle terjatve iz naslova šolnin študentov. Terjatve
bodo predvidoma poravnane v začetku leta 2018.
Sredstva na računu pri GB, d.d. Kranj na dan 31. 12. 2017 znašajo 632.046,11 €, sredstva v blagajni pa 267,62 €.
Na kontu aktivnih časovnih razmejitev je v bilanci stanja znesek 9281,76 € in se nanaša na račune prejete in plačane v letu 2017, ki pa se nanašajo na strošek
leta 2018 in sicer za dostop do baze revij za leto 2018 in za podaljšanje domene za leto 2018.
Druge kratkoročne terjatve v znesku 2.816,34 € zajemajo refundacije za boleznine v znesku 2.789,77 € in terjatve za vstopni DDV v znesku 26,57 €.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 39.958,84 € so obveznosti za neto plače, prehrano, prevoz in vse dajatve za decembrske plače, ki so bile
izplačane v januarju leta 2018.

2017

2016

I
2016/
2015

kratkoročne obveznosti do zaposlenih

38.958,84

36.807,26

106

obveznosti za neto plače

22.490,13

21.182,18

106

obveznosti za prispevke

7.959,37

7.475,57

106

obveznosti za davke iz plač

5.565,72

5.168,30

108

druge obveznosti do zaposlenih

2.943,62

2.981,21

99

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12. 2017 v znesku 63.705,00 € so obveznosti iz naslova prejetih računov za leto 2017, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.
FZAB plačuje svoje obveznosti v rokih in nima zapadlih obveznosti v bilanci stanja.

2017
obveznosti do dobaviteljev

2016

63.705,00

168

50.598,85

I
2016/
2015
125,9
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Kratkoročno prejetih predujmov na dan 31. 12. 2017 ni.
Kratkoročne obveznosti za dajatve na dan 31. 12. 2017 zajemajo vse obveznosti, ki zapadejo v letu 2018 in se nanašajo na stroške leta 2017.

2017

I
2016/
2015

2016

kratkoročne obveznosti za dajatve

19.563,01

15.942,99

122,7

obveznosti za prispevke na plače

5.808,34

5.445,03

106,7

Obveznost za obračunani DDV

1.530,00

16,00

9.562,5

obveznost za davek od dohodka pravnih oseb

987,38

obveznosti za prispevke od podjemnih pog. in avtor. h.

6.236,93

5.530,04

112,8

obveznosti za davke od podjemnih pog. in avtor. h.

5.000,36

4.951,92

101,0

Druge kratkoročne obveznosti so obveznosti do prejemnikov dohodkov iz naslova podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev za leto 2017, ki so bile izplačane
januarja 2018.

2017
druge kratkoročne obveznosti

I
2016/
2015

2016

17.480,87

17.265,07

101,2

obveznosti za pogodbeno delo

4.003,72

5.234,87

76,5

Obveznost za avtorski honorar

13.388,04

11.988,50

111,7

89,11

41,7

213,7

Ostale obveznosti

Pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 327.789,35 €. Zajemajo kratkoročno odložene prihodke za šolnine, ki so bile plačane v letu 2017, nanašajo se pa
na stroške, ki bodo nastali v letu 2018.
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kratkoročno odloženi prihodki

I
2016/
2015

2017

2016

327.789,35

272.417,59

120,3

Dolgoročne pasivne razmejitve v znesku 18.376,14 € so namenjene za stroške amortizacije za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.
FZAB nima zastarelih osnovnih sredstev, nima zunaj bilančnih sredstev, posluje v okviru zakonskih določb in ne deluje v nobenem sistemu povezanih družb.
FZAB nima nobenih drugih obveznosti ali terjatev razen tistih, ki so prikazane v bilanci in poročilu.

8.2.2

Izkaz prihodkov in odhodkov

V letu 2017 so izkazani prihodki po obračunskem toku v skupni višini 1.222.671 € in so glede na plan 2016 realizirani za 2% manj, glede na preteklo leto pa za 9%
višji. Realizacija je manjša od plana zaradi planiranja programa fizioterapija, ki pa v študijskem letu 2017/2018 ni bil izveden.
I
Prihodki skupaj
Odhodki skupaj
Davek od dohodka pravnih oseb
Presežek prihodkov, oziroma odhodkov

2017
1.222.671
1.191.662
1.731
29.278

2016
1.124.789
1.104.452
726
19.611

2017/
2016
109
108
238
149

Prihodki iz sredstev javnih financ v skupnem znesku 810.485 € so iz virov MIZŠ v znesku 725.630 € iz naslova koncesije za redni študij, v znesku 38.135 € iz
naslova dodatnih razpisov MIZŠ, sredstev ARRS v višini 14.220 €, prihodkov drugih ministrstev v znesku 7.570 € (projekt STAR VITAL), NFM in ostalih
raziskovalno razvojnih projektov v znesku 12.906 €, in ostalih projektov v znesku v znesku 11.506 €.
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I
2017

2017/
2016

2016

Prihodki iz sredstev javnih financ

810.485

824.437

98

Prihodki Ministrstvo - koncesija

725.630

715.393

101

Prihodki Ministrstva - sredstva MIZKŠ -razpis

38.135

18.680

204

Prihodki od ostalih projektov

11.506

28.263

41

518

0

14.220

22.995

62

7.570

38.517

20

12.906

589

2191

Prihodki občina - amortizacija
ARRS
Druga ministrstva
Javni skladi, Cmepius

Drugi prihodki od izvajanja javne službe v znesku 386.908 € predstavljajo prihodke šolnin, vpisnin in ostalih prihodkov (izdajanje potrdil, prošenj..), ki se nanašajo
na leto 2017 in so se povečali glede na leto 2016 za 33%.
I
2017
Drugi prihodki od opravljanja javnih služb
Prihodki za izvedbo propedevtičnega programa
Prihodki od vpisnin
Ostali prihodki
Prihodki od šolnin

2016
386.908
9.600
25.770
64.862
286.676

289.867
11.200
25.247
55.829
197.591

2017/
2016
133
86
102
116
145

Prihodki od opravljanja lastne dejavnosti v znesku 9.252 € so prihodki od izvajanja izvedenih seminarjev, kotizacij za seminarje in učne delavnice in drugi prihodki
od publikacij, priročnikov.
Med drugimi prihodki v znesku 15.769 € so v višini 15.010 € zajete prejete odškodnine za nastalo škodo glede nameravane investicije v Tehnološki park
Ljubljana.
Finančni prihodki v znesku 257 € so nakazane obresti iz naslova sredstev na računu pri banki in iz naslova vezanih sredstev pri banki ter prihodki od pozitivnih
tečajnih razlik in zaračunanih obresti. Prihodki so glede na preteklo leto nižji.
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I
2017
Ostali prihodki
Prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
Finančni prihodki
Drugi prihodki

2017/
2016
241
95
33
1576900

2016
25.278
9.252
257
15.769

10.485
9.701
783
1

Celotni odhodki v znesku 1.191.662 € so višji glede na preteklo leto za 8 %, glede na plan pa nižji za 4 %.
Stroški materiala v znesku 27.361 € so prikazane v spodnji tabeli in so na nivoju preteklega leta.

I
2017
Stroški materiala
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Stroški pisarniškega materiala
Drobni inventar
Material za pouk, projekte
Drugi splošni material, drobni inventar
Stroški energije
Stroški pomožnega materiala

2017/
2016
100
0
89
27
98
457
111
77

2016
27.361
0
2.616
669
4.806
2.401
14.095
2.774

27.306
127
2.926
2.458
4.916
525
12.753
3.601

Stroški storitev v skupnem znesku 628.007 € zajemajo stroške, ki so prikazani v spodnji tabeli.
I
Stroški storitev
Stroški storitev pri opravljanju dejav
Stroški prevoznih storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opreme
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

2017
628.007
176.060
7.556
2.062
47.719
11.255

2016
562.217
166.007
3.099
2.934
37.961
8.368

172

2017/
2016
112
106
244
70
126
135
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Stroški intelektualnih storitev+zavarovanj
Stroški reklame, reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški drugih storitev

81.934
26.366
209.454
65.601

76.224
18.906
223.087
25.631

107
139
94
256

Stroški storitev so višji za 12 % v primerjavi s preteklim letom.
Stroški dela za leto 2017 znašajo 512.243 € in so razdeljeni po posameznih postavkah v spodnji tabeli. V letu 2017 v obdobju od januarja do decembra je
povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 15,37.
Delež stroškov dela v celotnih prihodkih znaša 42%, lani je bil ta delež 43 %. Stroški dela so glede na preteklo leto višji za 5%. Povprečna bruto plača na delavca
v letu 2017 je znašala 2.200 €, v letu 2016 je bila bruto plača na zaposlenega 2.068 €. Na dan 31.12.2017 je bilo zaposlenih 29 delavcev, od tega 15 delavcev
zaposlenih za polni delovni čas, 14 delavcev pa je zaposlenih dopolnilno za krajši delovni čas. Na podlagi delovnih ur je bilo v decembru 2017 zaposlenih 16,88
delavcev.
I
Stroški dela
Plače in nadomestila
Prispevki za soc.varnost
Drugi stroški dela

2017
512.243
402.068
65.169
45.006

2016
487.009
382.629
61.644
42.736

2017/
2016
105
105
106
105

Amortizacija izkazana v izkazu uspeha v znesku 13.109 € je obračunana v breme lastnih sredstev v višini 12.591 €, amortizacija v znesku 518 € pa v breme
dolgoročnih pasivnih razmejitev – sredstev Občine Jesenice, ki so bila nakazana za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.
Drugi stroški v znesku 9,660 €, zajemajo prispevke za zdravstveno in invalidsko zavarovanje študentov v času študija, razne takse in darila otrokom zaposlenih za
novo leto v višini 1.240 €.
Davek od dohodkov pravnih oseb je za leto 2017 izračunan v višini 1.731,03 €, v letu 2016 je bila obveznost v znesku 725,79 €.
Presežek prihodkov po obračunskem toku za leto 2017 znaša 29.278,48 € in se bo porabil za izvajanje študijske dejavnosti v letu 2018.
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8.3

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije po denarnem toku

V letu 2017 je po denarnem toku izkazan presežek prihodkov v višini 66.459,02 €. Vzrok presežka prihodkov po denarnem toku je v večini v tem, da so bile
šolnine, ki se nanašajo na leto 2018 plačane v letu 2017. Presežek izhaja tudi iz prihodkov za projekte, ki so bili realizirani v letu 2016, denarna sredstva pa so
prišla šele v letu 2017 in iz prihodkov za projekte, ki še niso bili realizirani v celoti v letu 2017, sredstva pa so bila prejeta na račun. Pregled presežka odhodkov
oziroma prihodkov po virih je prikazan v spodnji tabeli Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih financiranja - DENARNI TOK.

8.4

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti

Od Občine Jesenice v letu 2017 FZAB ni prejela nobenih sredstev.

8.5
8.5.1

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih sredstev
Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih sredstev za izvajanje študijskih programov s koncesijo (denarni tok)

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri

Prihodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Odhodki

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU

Sestava
Sestava
prihodkov odhodkov
(indeks)
(indeks)

1.228.482

1.162.023

66.459

94,6

99,3

99,3

762.412

883.668

-121.256

115,9

61,6

75,5

12.594

15.749

-3.155

125,1

1

1,3

7.277

12.327

-5.050

169,4

0,6

1,1

0

0

0

-

0

0

0

0

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU
Cenik storitev zavoda: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)

0 -

417.750

226.235

191.515

54,2

33,8

19,3

28.449

24.044

4.405

84,5

2,3

2,1
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Drugi viri
Trg

Skupaj

0

0

0

-

0

0

8.617

8.617

0

100

0,7

0,7

1.237.099

1.170.640

66.459

94,6

100

100

Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu
Vir sredstev

% od tržne
dej.

Prihodki

Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

6842

79,4

Prihodki od najemnin za poslovne in druge
prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine

0

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:

1.775

20,6

Skupaj:

8.617

100
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8.5.2

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih sredstev za visokošolski zavod (fakturirana realizacija):

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU
Cenik storitev zavoda: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU
Drugi viri
Trg

Skupaj

Prihodki

1.213.954
763.765
14.220
7.570
518

Odhodki

1.184.776
908.684
15.992
12.994
518

Razlika
med
prihodki
in
odhodki
29.178
-144.919
-1.772
-5.424
0

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)

0 -

Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
Prihodki od najemnin za poslovne in
druge prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:
Skupaj:

Sestava
odhodkov
(indeks)

99,3
62,5
1,2
0,6
0

99,3
76,1
1,3
1,1
0

0

0

403.469

220.374

183.095

54,6

33

18,5

24.412

26.214

-1.802

107,4

2

2,2

8.717
1.222.671

8.617
1.193.393

0
100
29.278

98,9
97,6

0
0,7
100

0
0,7
100

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir sredstev

97,6
119
112,5
171,7
100

Sestava
prihodkov
(indeks)

Prihodki

% od tržne
dej.

6.842

78,5

1.875
8.717

21,5
100
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8.6

Drugo

FZAB v bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 nima odprtih nobenih spornih terjatev in obveznosti.

9 RAČUNOVODSKI IZKAZI
9.1

Bilanca stanja
v EUR
(brez
centov)
Znesek

SREDSTVA (002+021+037)

Prejšnjega
Tekočega leta
leta
996.936
886.286

DOLGOROČNA SREDSTVA (003+006+013+014+018)
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (004+005)
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

Delež
tek.leto
100,00

I
2017/
2016
112

11.020

8.207

1,11

134

78

879

0,01

9

78

879

0,01

9

10.942

7.328

1,10

149

10.772

7.158

1,08

150

170

170

0,02

100

0

0

Predujmi za neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva (007 do 012)
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe (015 do 017)
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Dolgoročne kapitalske naložbe
Dolgoročno dana posojila
Dolgoročni depoziti
Dolgoročne poslovne terjatve (019+020)

0

0

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

0

0

Druge dolgoročne poslovne terjatve

0

0

976.634

852.857

0

0

Kratkoročne poslovne terjatve (030+031)

335.914

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

KRATKOROČNA SREDSTVA (022+023+029+032+036)

97,96

115

265.790

33,69

126

333.098

265.750

33,41

125

2.816

40

0,28

7.040

0

0

0

0

640.720

587.067

64,27

109

9.282

25.222

0,93

37

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(040+043+047+050+055+060)

996.936

886.286

100,00

112

USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042)

0

0

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge (024 do 028)
Material
Proizvodi
Nedokončani proizvodi in storitve
Trgovsko blago
Predujmi za zaloge

Druge kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne finančne naložbe (033 do 035)
Kratkoročne kapitalske naložbe
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročni depoziti
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančna sredstva

Ustanovitveni vložek
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Presežek iz prevrednotenja
PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV (044045+046)

503.481

474.202

50,50

106

503.481

474.202

50,50

106

0

0

18.376

18.894

1,84

97

18.376

18.894

1,84

97

147.290

120.772

14,77

122

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

71.287

50.599

7,15

141

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

38.959

36.807

3,91

106

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

37.044

33.366

3,72

111

0

0

327.789

272.418

32,88

120

0

0

Nerazporejeni čisti presežek prihodkov
Čisti presežek odhodkov
Presežek iz prevrednotenja
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE (048+049)
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054)
Dolgoročne poslovne obveznosti

FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059)
Dolgoročna posojila finančnih organizacij
Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb
Kratkoročna posojila finančnih organizacij
Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zabilančne obveznosti
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9.2

Izkaz prihodkov in odhodkov
v EUR
(brez
centov)
Znesek
Tekočega leta

Plan 2017

Prejšnjega leta

Delež
tek.leto

I
2017/
2016

I
2017/
plan
2017

PRIHODKI OD POSLOVANJA
(081+086)

1.206.645

1.241.491

1.123.276

98,69

107

97

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (082 do 084-085)

1.197.393

1.231.756

1.113.575

97,93

108

97

Prihodki iz sredstev javnih financ

796.145

837.901

824.437

65,12

97

95

Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih
služb

401.248

393.855

289.138

32,82

139

102

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

0

0

0,00 -

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

0

0

0,00 -

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE
DEJAVNOSTI (087+088-089)

9.252

9.735

9.701

0,76

95

95

Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

9.252

9.735

9.701

0,76

95

95

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

0

0

0,00 -

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

0

0

0,00 -
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FINANČNI PRIHODKI

DRUGI PRIHODKI
CELOTNI PRIHODKI (080+090+091)
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096)

257

95

783

0,02

33

15.770

0

730

1,29

2.160

1.222.672

1.241.586

1.124.789

100,00

109

98

655.368

640.244

589.523

53,60

111

102

Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala

0

0

271

0,00 -

27.361

29.782

27.306

2,24

100

92

Stroški storitev

628.007

610.462

562.217

51,36

112

103

STROŠKI DELA (098 do 100)

512.243

548.413

487.009

41,90

105

93

Plače in nadomestila plač

402.068

425.293

382.629

32,88

105

95

Prispevki za socialno varnost zaposlencev

65.169

68.473

61.644

5,33

106

95

Drugi stroški dela

45.006

54.647

42.736

3,68

105

82

AMORTIZACIJA (102+103)

13.109

30.198

18.069

1,07

73

43

518

518

729

0,04

71

100

12.591

29.680

17.340

1,03

73

42

Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odoloženih
prihodkov
Druga amortizacija
REZERVACIJE

0

181

0

0,00 -

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

DRUGI STROŠKI (106+107)

9.660

10.604

9.597

Prevrednotovalni odhodki

0,79

101

91

0,00 -

Ostali drugi stroški

9.660

10.605

9.597

0,79

101

91

FINANČNI ODHODKI

1.253

8.227

251

0,10

499

15

29

9

3

0,00

967

322

1.191.662

1.237.695

1.104.452

97,46

108

96

PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)

31.010

3.891

20.337

2,54

152

797

PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)

0

0

1.731

726

0,14

238

2,39

149

752

DRUGI ODHODKI
CELOTNI ODHODKI (093+097+101+104+105+108+109)

DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

0,00 -

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(111-113)

29.279

3.891

19.611

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(112+113)

0

0

0

-

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN
POKRITJU PRESEŽKA ODHODKOV ALI IZBRANIH
STROŠKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0

0

-

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)*

15,37

16,42

15,42

100

94

12

12

12

100

100

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

182

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

9.3

Druge priloge : razni kazalci in povzetki
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Kazalci iz bilance stanja
2017

2016

0,99

0,92

0,96

0,97

0

0

Delež opreme v sredstvih

0,01

0,01

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva

0,15

0,14

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

0,69

0,69

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
Stopnja odpisanosti nepremičnin
Stopnja odpisanosti opreme
Delež nepremičnin v sredstvih

Kazalci iz izkaza prihodkov in odhodkov
Prispevki delodaj. v plačah in nadomestilih procent
Celotni prihodki na zaposlenega
Celotni odhodki na zaposlenega
Stroški dela na zaposlenega
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks
Število dodiplomskih študentov brez absolvenotv *
Celotni prihodki na študenta
Celotni odhodki na študenta
Število vseh študentov brez absolventov**
Celotni prihodki na študenta vsi
Celotni odhodki na študenta vsi
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih - procent
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih - procent

2017

2016

16,10

16,10

79.549
77.532
33.327
43
287
4.260
4.152
339
3.607
3.515
2

72.944
71.625
31.583
44
244
4.610
4.526
278
4.046
3.973
2
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Povzetek obrazca Bilanca stanja FZAB na dan 31.12.2017
I
2016/
2015

Zap.
št.

Naziv

2017

2016

SREDSTVA
A
B

DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU

11.020

8.207

134

KRATKOROČNA SREDSTVA

335.914

265.790

126

333.098

265.750

125

2.816

40

9.282

25.222

Denar

640.720

587.067

AKTIVA SKUPAJ

996.936

886.286

0

0

475.079

393.190

121

71.287

50.599

141

76.003

70.173

108

327.789

272.418

120

521.857

493.096

106

18.376

18.894

97

Presežek prihodkov nad odhodki

503.481

474.202

106

Presežek odhodkov nad prihodki

0

0

996.936

886.286

0

0

12 Kratkoročne terjatve do kupcev
Druge poslovne terjatve in finančne naložbe
19 Aktivne časovne razmejitve
C

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

37
112

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS.
RAZMEJ.
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
29 Pasivne časovne razmejitve

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije

PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji

Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B

FINANČNI PRIHODKI

C

DRUGI PRIHODKI

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

D

CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

E

2017

Indeks
2017/
2016

2016

Struktura
2017

1.206.645

1.123.276

107

98,7

257

783

33

0,0

15.770

730

2.160

1,3

0

0

1.222.672

1.124.789

109

100,0

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

655.368

589.523

111

53,6

F

STROŠKI DELA

512.243

487.009

105

41,9

G

AMORTIZACIJA

13.109

18.069

73

1,1

H

REZERVACIJE

0

0

J

DRUGI STROŠKI

9.660

9.597

101

0,8

K

FINANČNI ODHODKI

1.253

251

499

0,1

L

DRUGI ODHODKI

29

3

967

0,0

M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

0

0

N

CELOTNI ODHODKI

1.191.662

1.104.452

108

97,5

O

PRESEŽEK PRIHODKOV

31.010

20.337

152

2,5

P

PRESEŽEK ODHODKOV
1.731

726

Davek od dohodka pravnih oseb

186

0,0

0,0

0,0

0,1
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Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

29.279

19.611

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

VIR NASTANKA PRESEŽKA
PRESEŽEK PRIHODKOV JS
MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij

29.179
-103.454

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja

10.741

MIZŠ študijska dejavnost: 3. stopnja

-4.548

MIZŠ- znanstveno-razisk dej.

1.744

Drugi proračunski viri

-7.878

Evropski proračun

-1.120

Izredni študij

133.694

Drugo
PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI

Skupaj

100

29.279

187

149

2,4
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Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2017

Naziv

AOP

št.
1

2

Nabavna

Popravek

Poveč.
nabavne

Poveč.
popr.

Zmanjš.
nabavne

Zmanjš.
popr.

vrednost
(1.1.)

vrednosti
(1.1.)

vrednosti

vrednosti

vrednosti

vrednosti

3

4

5

6

7

8

1.226

1.226

0

9

10=3-4+5-6-7+8-9

700

A.

701

B.

Dolg.odloženi.stroški
Dolg. premoženjske
pravice

C.

Druga neopr.sredstva

703

0

D.

Zemljišča

704

0

E.

Zgradbe

705

0

F.

Oprema

706

G.

Druga opredm. OS

707

II.

V lasti

708

A.

709

B.

Dolg.odloženi.stroški
Dolg. premoženjske
pravice

C.

Druga neopr.sredstva

711

0

D.

Zemljišča

712

0

E.

Zgradbe

713

0

F.

Oprema

714

128.508

G.

Druga opredm. OS

715

170

SKUPAJ

0

vrednost
(31.12.)

V upravljanju

710

151.846

Neodpisana

I.

702

152.364

Amortizacij
a

518

0
0

7.289

145.075

6.771

518

145.075

1.226

1.226

0

0

0
0

132.586

124.897

15.922

0

364

364

12.591

11.020
0

3.908

284.950

3.547

121.350

282

15.772

364

364

12.309

150
276.743

79

10.621
320

15.922

0

188

1.590

1.590

13.109

11.020
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9.4

Izkazi AJPES

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2017
v EUR s centi

Konto

Postavka

1
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

2

Znesek

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

3

4

5

SREDSTVA
(002+032+053)

001

996.936,07

886.285,98

A. DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+010+018+019+027+031)

002

11.020,20

8.206,80

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
(004+009)

003

78,50

878,54

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

78,50

878,54

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva
(011 do 017)

010

10.941,70

7.328,26

del 00, del 02, del 03

1. Zemljišča

011

0,00

0,00

del 00, del 02, del 03

2. Zgradbe

012

0,00

0,00

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13

del 00

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13
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del 04, del 05

3. Proizvajalne naprave in stroji

013

0,00

0,00

del 04, del 05

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga
opredmetena osnovna sredstva

014

10.941,70

7.328,26

del 04, del 05

5. Biološka sredstva

015

0,00

0,00

del 02, del 04

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi

016

0,00

0,00

del 08, del 13

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev

017

0,00

0,00

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe
(020+024)

019

0,00

0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

020

0,00

0,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

VI. Odložene terjatve za davek

031

0,00

0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
(033+034+040+048+052)

032

976.634,11

852.857,08

01

06, del 07

06

09

del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30,
31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67
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67

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge
(035 do 039)

034

0,00

0,00

1. Material

035

0,00

0,00

2. Nedokončana proizvodnja

036

0,00

0,00

61, 63

3. Proizvodi

037

0,00

0,00

65, 66

4. Trgovsko blago

038

0,00

0,00

del 13

5. Predujmi za zaloge

039

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe
(041+045)

040

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

041

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

335.914,43

265.789,76

V. Denarna sredstva

052

640.719,68

587.067,32

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66

30, 31, 32

60

del 07, 17, 18

17

del 07, 18

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16

10, 11
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C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

053

9.281,76

25.222,10

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(056+072+075+085+095)

055

996.936,07

886.285,98

A. LASTNI VIRI
(056a+301+068-069+070-071)

056

503.480,56

474.202,08

I. Ustanovitveni vložek

056a

0,00

0,00

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni
vrednosti

301

0,00

0,00

92, del 93

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

068

474.202,08

474.202,08

del 93

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

069

0,00

0,00

del 93

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

070

29.278,48

0,00

del 93

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

071

0,00

0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(073+074)

072

18.376,14

18.894,18

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

19

del 99

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98

'90, 92, 93, 95

del 90

95

96

del 96
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2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

074

18.376,14

18.894,18

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080+084)

075

0,00

0,00

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

del 98

III. Odložene obveznosti za davek

084

0,00

0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)

085

147.290,02

120.772,13

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

086

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

0,00

0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

147.290,02

120.772,13

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

095

327.789,35

272.417,59

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

del 96

del 97, del 98

21

27, del 97

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

29

del 99
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017
v EUR s centi
Znesek

Konto
1

60, del
61, 63
60, del
61, 63
79

del 76

del 76

60, 61,
63, 76,
79
40, 41,
43, 44,
47, 48,
del 70,
72
40, 41,
del 70

Postavka

Oznaka
za AOP

Tekočega leta 2017
4

Plan 2017

Prejšnjega leta 2016

indeks
real.2017/ plan
2017

indeks
real.2017/ real
2016

5

5

5

2

3

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

1.206.126,59

1.240.762,41

1.123.275,64

B. POVEČANJE VREDNOSTI
ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI
ZALOG PROIZVODOV IN
NEDOKONČANE PROIZVODNJE
Č. USREDSTVENI LASTNI
PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

121

0,00

0,00

0,00

122

0,00

0,00

0,00

123

0,00

0,00

0,00

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN
DRUGI PRIHODKI, KI SO
POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

124

0,00

0,00

0,00

125

518,04

728,94

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)
G. POSLOVNI ODHODKI
(128+139+144+148)

126

1.206.644,63

127

I. Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128

97

107

728,94

71

71

1.241.491,35

1.124.004,58

97

107

1.190.379,72

1.229.459,46

1.104.197,51

97

108

655.367,88

640.243,91

589.523,58

102

111
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del 70

1. Nabavna vrednost prodanega
blaga in materiala

129

0,00

0,00

0,00

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

27.361,10

29.782,21

27.306,49

92

100

41

3. Stroški storitev

134

628.006,78

610.461,70

562.217,09

103

112

47

II. Stroški dela
(140 do 143)

139

512.243,26

548.412,72

487.008,70

93

105

del 47

1. Stroški plač

140

402.068,05

425.293,00

382.628,83

95

105

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

35.913,83

30.881,58

27.801,68

116

129

del 47

3. Stroški drugih socialnih
zavarovanj

142

29.255,35

37.591,07

33.842,11

78

86

del 47

4. Drugi stroški dela

143

45.006,03

54.647,07

42.736,08

82

105

43, 72

III. Odpisi vrednosti
(145 do 147)

144

13.109,07

30.198,26

18.068,71

43

73

1. Amortizacija

145

13.109,07

30.198,26

18.068,71

43

73

2. Prevrednotovalni poslovni
odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih
3. Prevrednotovalni poslovni
odhodki pri obratnih sredstvih

146

0,00

0,00

0,00

147

0,00

0,00

0,00

IV. Drugi poslovni odhodki
(149+150)

148

9.659,51

10.604,57

9.596,52

91

101

44

1. Rezervacije

149

0,00

0,00

0,00

48

2. Drugi stroški

150

9.659,51

10.604,57

9.596,52

91

101

H. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOV
(126-127)

151

16.264,91

12.031,89

19.807,07

135

82

43

del 72

del 72

44, 48

60, 61,
63, 76,
79, 40,
41, 43,
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44, 47,
48, del
70, 72
60, 61,
63, 76,
79, 40,
41, 43,
44, 47,
48, del
70, 72
77

I. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOV
(127-126)

152

0,00

0,00

0,00

J. FINANČNI PRIHODKI
(155+160+163)

153

256,79

95,00

782,81

del 77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

256,79

95,00

689,17

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih
terjatev

163

0,00

93,64

K. FINANČNI ODHODKI
(168+169+174)

166

1.252,96

8.226,61

250,72

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

1.252,96

8.226,61

250,72

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

0,00

0,00

0,00

78

L. DRUGI PRIHODKI

178

15.769,75

0,00

1,42

75

M. DRUGI ODHODKI

181

28,98

9,00

3,65

322

794

80

N. PRESEŽEK PRIHODKOV
(151-152+153-166+178-181)

182

31.009,51

3.891,28

20.336,93

797

152

80

O. PRESEŽEK ODHODKOV
(152-151-153+166-178+181)

183

0,00

0,00

0,00

del 81

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

1.731,03

0,00

725,79

74

196

270

33

270

37
0

15

500

15

500

1.110.546

239
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del 81

R. ODLOŽENI DAVKI

185

0,00

0,00

0,00

del 81

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184-185)
Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184+185 oz. 184-182+185)
*POVPREČNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA PODLAGI
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
OBDOBJU (na dve decimalki)
ŠTEVILO MESECEV
POSLOVANJA

186

29.278,48

3.891,28

19.611,14

187

0,00

0,00

0,00

188

15,37

16,42

189

12

12

89

197

752

149

15,42

94

100

12

100

100

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR s centi
Konto
1
del 60, del 61, del 63, del 76

Postavka
2

Znesek
Prejšnjega
Oznaka
leta
za AOP Tekočega leta
3

4

5

A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA
DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
(502+503+504-505)

501

1.197.393,03

1.114.304

del 76

1. Prihodki iz sredstev javnih financ

502

810.485,00

824.437

del 76

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti
negospodarskih javnih služb

503

386.908,03

289.867

del 60, del 61, del 63

3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje

504

0

0

del 60, del 61, del 63

4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje

505

0

0

B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE
DEJAVNOSTI
(507+508-509)

506

9.251,60

9.701

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

507

9.251,60

9.701

del 60, del 61, del 63

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje

508

0

0

del 60, del 61, del 63

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje

509

0

0

del 60, del 61, del 63, del 76,
79

del 76, 79
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Posebni del finančnega načrta
Priloga:

9.5
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