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1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA
1.1

Poslanstvo

VŠZNJ je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja javna veljavna akreditirana študijska programa na prvi in drugi bolonjski stopnji ter razvija doktorski študij
zdravstvenih ved, izvaja znanstveno raziskovalno delo, razvojno delo, mednarodno sodelovanje ter podiplomsko izobraževanja v raznih oblikah vseživljenjskega
profesionalnega učenja. VŠZNJ trenutno izvaja program Zdravstvena nega na prvi (VS) in drugi bolonjski stopnji (mag.). V pripravi na akreditacijo so programi
druge stopnje: promocija zdravja, zdravstveni menedžment, kakovost v zdravstvu. Z Univerzo Swansea (Velika Britanija) in Trinity College Dublin (Irska) razvija
skupni mednarodni doktorski študij na področju zdravstvene nege. Od marca 2012 se VŠZNJ povezuje s tremi visokošolskimi zavodi v RS (Zdravstvena fakulteta,
ULJ Fakulteta za zdravstvene vede, UMB in Fakulteta za vede o zdravju, UP) z namenom razvoja skupnega doktorskega študija zdravstvenih ved.
Spremljanje in pomoč študentom na njihovi študijski poti se izvaja preko modela tutorstva. Študenti so aktivno vključeni v delovanje šole preko komisij Senata in
Študentskega sveta.
VŠZNJ izvaja znanstvenoraziskovalno dejavnost, je članica ARRS in sodeluje v projektih in programih ARRS ter izvaja razvojno/raziskovalno dejavnost s pomočjo
razpisov ESS, MVZT, MZ in mednarodne raziskovalne projekte.
VŠZNJ stremi k odlični vpetost v okolje gorenjske in ljubljanske regije. V zdravstvenih zavodih obeh regij izvaja klinično usposabljanje študentov, izvaja skupne
raziskovalne in razvojne projekte, organizira strokovna in znanstvena srečanja preko izobraževalnega centra. Tovrstno povezovanje je temelj za doseganje
izobraževalnih ciljev programa na prvi stopnji, povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki in njihova vključitev v pedagoško in raziskovalno delo je temelj za
doseganje izobraževalnih ciljev na programu druge stopnje in razvoja skupnega mednarodnega programa na tretji stopnji. Mednarodno vpetost VŠZNJ izvaja
preko razširjene Erasmus listine in devetih mednarodnih Erasmus sporazumov ter bilateralnih sporazumov za poučevanje na drugi stopnji. VŠZNJ se doma in v
tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše.
Za izvajanje dejavnosti VŠZNJ zaposluje in razvija visokošolske učitelje in sodelavce ter zaposlenim omogoča študij za dvig ravni izobrazbe. Na letni ravni izvaja
obvezna izobraževanja s področja didaktike in sodobnih pristopov učenja. VŠZNJ svojo dejavnost izvaja v skladu s področno zakonodajo, pravili, merili, navodili in
EU direktivo za regulirane poklice. VŠZNJ ima sodobno opremljene prostore za izvajanje dejavnosti na sedežu šole in dislocirani enoti v Ljubljani. Za
zagotavljanje nenehnega spremljanje in izboljševanja kakovosti dela ima VŠZNJ Komisijo Senata za kakovost in evalvacije ter skupino za Stalno izboljševanje
kakovosti in je v zaključni fazi pridobivanja standarda ISO 9001. Evalvacijska poročila so javno dostopna. VŠZNJ stremi k uresničevanju Re NPVŠ11-20 in
Standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru preko svojega strateškega načrta razvoja, ki je podlaga za razvojno delo.
VŠZNJ je oddala vlogo za akreditacijo preoblikovanja v fakulteto v mesecu avgustu 2011, recenzenti so bili imenovani marca 2012, vloga je trenutno na
drugostopenjskem organu NAKVIS-a (pritožbena komisija).

1.2

Vizija

VŠZNJ želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanj iz področja zdravstvene nege in zdravstva. Želimo, da je delovanje
VŠZNJ prepoznano po kakovosti in odličnosti izobraževanja iz zdravstvene nege in nekaterih področij zdravstva, kot so promocija zdravja, kontinuirana
zdravstvena obravnava, kakovost v zdravstvu in zdravstveni menedžment. Želimo doseči odlično zaposljivost diplomantov VŠZNJ na prvi stopnji študija in odlično
usposobljenost in prepoznavnost magistrskih diplomantov na področju raziskovalnega dela in izboljševanja klinične prakse ter razvoj doktorskega študija na
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področju zdravstvene obravnave – zdravstvene vede. Vizija šole je, da znanje diplomantov na vseh bolonjskih stopnjah prinese nove dimenzije znanja za dvig
kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije. Temelj razvoja šole 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
VŠZNJ 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 ustvariti pogoje za preoblikovanje v fakulteto ter postati del univerzitetnega prostora v Sloveniji. VŠZNJ stremi k temu, da
svojo dejavnost izvaja kakovostno, mednarodno primerljivo, etično in učinkovito. Temeljne vrednote od začetka delovanja VŠZNJ so partnerstvo, znanje, razvoj.
Te dimenzije so vpete v vse elemente delovanja zavoda.

2 PREDSTAVITEV ZAVODA
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. Šola je bila akreditirana pri Svetu
RS za visoko šolstvo v septembru 2006. Prvi akreditiran visokošolski strokovni program je Zdravstvena nega, ki je bil prvi tovrstni program v RS, usklajen z
Evropsko direktivo in Bolonjsko deklaracijo. Šola je s pedagoškim procesom pričela v študijskem letu 2007/2008 za 70 rednih in 60 izrednih študentov. Za izvedbo
rednega študija je šola pridobila koncesijo na razpisu MIZKŠ, decembra 2006.
VŠZNJ je v letu 2009 prenovila študijski program I. stopnje in akreditirala NOV študijski program II. bolonjske stopnje, magistrski študij Zdravstvena nega, ki ga je
začela izvajati v študijskem letu 2009/2010.

ZAPOSLENI
Šola za izvajanje študijskega programa prve stopnje, redni študij, ki ga v študijskem letu 2012/2013 že šesto študijsko leto, zaposluje 24 visokošolskih učiteljev,
od teh 7 za polni, 1 za nepolni in 16 za dopolnilni delovni čas, skupno 9,278 FTE. 55 visokošolskih učiteljev program izvaja po avtorski ali podjemni pogodbi, kar
znese 4,783 FTE. Skupaj (zaposlitve in pogodbe) je v izvedbo programa za redni študij na prvi stopnji v 2012/2013 vključenih 21,411 FTE, v kar ni všteto izvajanje
kliničnega usposabljanja, ki se izvaja po učnih bazah in se mentorstvo (stroški dela) plačujejo učnim bazam na osnovi izstavljenega računa. Število ur kliničnega
usposabljanja za redni študij (187 vpisanih študentov) v študijskem letu 2012/2013, ki ga šola izvaja z lastnimi kadri v kliničnih okoljih je1225 ur, 14002 ur
mentorstva pri kliničnem usposabljanju izvedejo klinični mentorjih v pogodbenih učnih bazah VŠZNJ. Razmerje med opravljenimi urami je 8,04 % VSU VŠZNJ in
91,95% mentorji v učnih bazah (vir: Dokument klinične prakse v študijskem letu 2012/2013).
Delež med redno in dopolnilno zaposlitvijo v izvedbi študijskega programa prve stopnje je v primerjavi z izvedbo programa po pogodbah v korist zaposlovanja, saj
je 66 % FTE v zaposlitvenem razmerju na VŠZNJ.
Izredni študij na programu prve stopnje Zdravstvena nega izvaja 63 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, kar znese 4,14 FTE.
V študijski program druge stopnje (izredni študij) je vključenih 14 visokošolskih učiteljev, kar znese 3,40 FTE. Od teh sta dve VSU iz tujine, ki poučujeta na
programu na osnovi bilateralnih pogodb med šolo in univerzama, kjer sta VSU zaposleni.
Za polni delovni čas je zaposlenih 6 nepedagoških delavcev (6 FTE) in 2 zaposlena za nepolni delovni čas (1,35 FTE) v upravni dejavnosti VŠZNJ, skupaj 8
zaposlenih (7,35 FTE), ki delajo na naslednjih področjih dela: referat za študijske zadeve, referat za splošne zadeve, dekanat, knjižnica in mednarodno
sodelovanje
Poimenski podatki o zaposlenih, delovnih mestih in plačnih razredih, so bili v skladu s koncesijsko pogodbo v mesecu novembru 2012 posredovani na MIZKŠ.
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ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Izvajamo visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na prvi bolonjski stopnji, ki je bil akreditiran leta 2006 in prenovljen leta 2009,
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 2012/2013 je VŠZNJ razpisala 70 vpisnih mest za redni študij in 60 vpisnih mest za izredni študij.
Število študentov v študijskem letu 2012/2013 za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, ki se izvaja s
sredstvi koncesije:
Redni dodiplomski študenti v 2012/2013, visokošolski strokovni program prve stopnje Zdravstvena nega
1. letnik

2. letnik

3. letnik

absolventi

Skupaj

101

48

38

45

232

187
Skupno število študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, stanje 2012/2013:
SKUPAJ
Redni
Vsi vpisani
232

Od tega
ponavljalci
32

Izredni
Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

187

Skupaj

Od tega
ponavljalci

144

7

Vsi brez
Vsi vpisani
absolventov
116

376

Od tega
ponavljalci

Vsi brez
absolventov

39

303

Na programu prve stopnje Zdravstvena nega je v študijskem letu 2012/2013 vpisanih 376 študentov, od tega 232 rednih in 144 izrednih študentov.
Število diplomantov na programu prve stopnje:
Število diplomantov do 31. 12. 2012:
REDNI ŠTUDIJ
28

IZREDNI ŠTUDIJ
30

SKUPAJ
58
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Do konca decembra študijskega leta 2012/2013 je diplomiralo 25 rednih študentov prve generacije, kar pomeni 34,7% študentov čiste generacije 2007/2008,
diplomiralo je tudi 20 izrednih študentov kar pomeni 41 % študentov čiste generacije 2007/2008. Do konca decembra študijskega leta 2012/2013 so diplomirali 3
redni študenti druge generacije – čiste generacije 2008/2009, kar pomeni 4 %, diplomiralo je tudi 10 izrednih študentov druge generacije – čiste generacije
2008/2009, kar pomeni 14,5%.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog prve generacije rednih in izrednih študentov, pričakujemo do konca študijskega
leta 2012/2013 najmanj 8 novih diplomantov na rednem študiju in 1 novega diplomanta na izrednem študiju, kar pomeni 43 % vseh rednih študentov prve
generacije 2007/2008 in 34 % vseh izrednih študentov prve generacije.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog druge generacije rednih in izrednih študentov, pričakujemo do konca študijskega
leta 2012/2013 najmanj 10 novih diplomantov na rednem študiju ali 17,3 % druge generacije 2008/2009 in 10 prvih diplomantov druge generacije 2008/2009 na
izrednem študiju ali 23 % druge generacije.
Od oktobra 2009 VŠZNJ izvaja študijski program Zdravstvena nega na drugi bolonjski stopnji. V študijskem letu 2012/2013 smo vpisali četrto generacijo študentov
študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Tako je v prvi letnik vpisanih 12 izrednih študentov, v drugi letnik 13 izrednih študentov, 13 pa je tudi
absolventov.
Študij se izvaja v Študijskem središču Ljubljana, ki ga je VŠZNJ akreditirala v letu 2009 in ga vpisala v razvid na MIZKŠ. VŠZNJ je MIZKŠ večkrat zaprosila za
koncesijo za izvedbo rednega študija na lokaciji Jesenice in Ljubljana, vendar je bila prošnja zavrnjena. V letu 2012 smo v okviru načrta študijske dejavnosti
ponovno podali prošnjo in navedli argumente za razvoj rednega študija na drugi stopnji Zdravstvena nega na VŠZNJ.
Prvo diplomantko na magistrskem študiju je VŠZNJ dobila na začetku študijskega leta 2012/2013.
Na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega je do 31. 12. 2012 diplomirala ena študentka prve generacije - generacije 2009/2010, katere študij je
trajal 36 mesecev ali 3 leta.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij magistrskih del prve generacije izrednih študentov druge stopnje, pričakujemo do konca
študijskega leta 2012/2013 9 novih diplomantov prve generacije 2009/2010.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog druge generacije izrednih študentov druge stopnje, pričakujemo do konca
študijskega leta 2012/2013 1 novega diplomanta druge generacije 2010/2011.
NAČRT IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI VŠZNJ NA KONCESIONIRANIH ŠTUDIJSKIH PODROČJIH:
Na VŠZNJ ocenjujemo (to kažejo tudi izkušnje razvitih držav), da je vpis 70 študentov na redni študij na programu prve stopnje Zdravstvena nega spodnja meja,
da se program lahko izvaja še stroškovno učinkovito tudi v višjih letnikih iz vidika 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, VŠZNJ 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 edini samostojni visokošolski zavod, ki zagotavljamo mesta za klinično usposabljanje na vseh treh
nivojih zdravstva in imamo registriranih 270 kliničnih mentorjev, ki jih kontinuirano izobražujemo s pomočjo razpisov MIZKŠ (prej MIZKŠ)/ESS. Klinično
usposabljanje se izvaja v Gorenjski in Ljubljanski regiji od koder prihaja tudi večina naših študentov. Študenti lahko izbirno klinično usposabljanje izvajajo v 26
zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih, ki imajo status učne baze.
Glede na zmožnosti kliničnega usposabljanja in glede na našo usposobljenost za izvajanje pedagoškega procesa (podatki o redno, dopolnilno in pogodbeno
zaposlenih) načrtujemo vpis, kot je navedeno spodaj.
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Stanje vpisa na študijskih programih VŠZNJ v 2012/2013, področje zdravstvo (ISCED,72):
Program prve stopnje Zdravstvena nega
o
Redni študij, koncesioniran študijski program od 2007 naprej: 70 vpisnih mest koncesioniran študijski program (realizacija vpisa je 70 vpisanih študentov,
program ima omejitev vpisa)
o
Izredni študij: 60 vpisnih mest (realizacija vpisa je 49 vpisanih študentov)
Program druge stopnje Zdravstvena nega
o
Redni študij: ni razpisa, ker program ni koncesioniran
o
Izredni študij: 30 vpisnih mest (realizacija vpisa je 12 vpisanih študentov)

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
VŠZNJ je po letih delovanja mlada visokošolska institucija. Prvi Evropski raziskovalni projekt je VŠZNJ pridobila v 2011, z naslovom »Family Health Nursing in
European Communities«, projekt št. 518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUS-ECDCE). Delež sredstev, ki pripada VŠZNJ, je 24.820 EUR, vključeni so trije
raziskovalci. Nosilka projekta je University of the West of Scotland, sodeluje več EU držav. Projekt je v teku in bo zaključen v 2013.
VŠZNJ je v 2011 pridobila tudi projekt »Works in Progress: »Developing Proposals fot 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«, št. 2011-1-NO1-ERA10-03310 Works in
Progress, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, katerega nosilka je Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norveška. Ker je to prvi
pridobljeni projekt, ne moremo še govoriti o kazalniku, ki bi kazal na podvojitev obsega raziskovalne dejavnosti v transnacionalnih projektih oziroma aktivnostih.
VŠZNJ je bila kot partnerica uspešna na mednarodnem raziskovalnem projektu z naslovom »Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an
open, secure and sound sporting environment in Europe«, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, v katerem je vključena ena raziskovalka.
Na projektu »Development and Coordination of a Network of Nursing Educators and Regulators (SANCO/1/2009)«, v katerem sodeluje 18 držav članic EU
in sicer predstavniki zbornic, zvez in visokošolskih institucij, je vključena ena raziskovalka. Projekt poteka v obdobju od 2011-2013.
Na projektu »Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students« sodelujeta University degli studi di Udine in Visoka šola
za zdravstveno nego, v katerega je vključena ena raziskovalka.
Transnacionalne aktivnosti potekajo na VŠZNJ od leta 2007 naprej in nekatere od teh se financirajo tudi s sredstvi, ki jih VŠZNJ pridobi na razpisih v RS. V
spodnji tabeli so prikazana sredstva, ki jih je VŠZNJ pridobila z raziskovalnim in razvojnim delom v obdobju do 2007 do 2012. Razlaga pridobljenih sredstev:
- Prihodki ARRS so nastali na osnovi raziskovalnega dela med partnerji v Sloveniji, podatki o projektih so razvidni v bazi Sicris, del sredstev izvira iz
uspešnosti na razpisu vpetost raziskovalcev v pedagoški proces in sredstev, ki so bila pridobljena za sofinanciranje znanstvenih sestankov v organizaciji
VŠZNJ (udeležba tujih predavateljev);
- Prihodki MVZT so nastali na osnovi sredstev Evropskega socialnega sklada (85%) in MVZT (do 15%), kjer smo v 6 projektov izobraževanja in
usposabljanja kliničnih mentorjev vključili tudi izvajalce iz držav EU;
- Prigodki MZ so nastali zaradi pridobitve projekta na področju krepitve zdravja populacije;
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-

Prihodki Norveškega finančnega mehanizma in Erasmus so bili uporabljeni za mednarodne aktivnosti.

ARRS projekti
VŠZNJ je od meseca decembra 2007 vpisana v register ARRS in ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega. Od leta 2008 naprej je VŠZNJ skupaj
s partnerji pridobila tri raziskovalne projekta na ARRS in sicer:
• CRP - V5-0444, 2008-2010: »Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis)«, nosilec Fakulteta za management, sodeluje VŠZNJ,
2008;
• P3-0360, program za obdobje 2009-2014: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«, nosilec KOPA
Golnik, sodeluje VŠZNJ, 2008;
• CRP V3-1048, program za obdobje 2010-2012, »Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti državnega
programa obvladovanja raka«, nosilec Onkološki inštitut Ljubljana, sodeluje VŠZNJ;
• L7-3653 (C), E-podpora procesa zdravstvene oskrbe (aplikativni raziskovalni projekt), nosilec Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, sodeluje
VŠZNJ od januar 2012 do april 2013.
V letu 2009 in 2011 je bila VŠZNJ uspešna na razpisu ARRS, sofinanciranje znanstvenih sestankov v 2009: NOVI TRENDI V SODOBNI ZDRAVSTVENI NEGI –
RAZVIJANJE RAZISKOVANJA, IZOBRAŽEVANJA IN MULTISEKTORSKEGA PARTNERSKEGA SODELOVANJA in v 2011: Na dokazih podprta zdravstvena
obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj.
Na področju Raziskovalno pedagoško sodelovanje – vpetost raziskovalcev ARRS je bila šola uspešna v 2009, ko je pridobila 340 ur in v 2010, ko je pridobila 255
raziskovalnih ur.
Šola
ima
raziskovalno
skupino
Zdravstvo
in
zdravstvena
nega,
podatki
o
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3468.
Podatki
o
uspešnosti
skupine,
(http://izumbib.izum.si/bibliografije/R20110115223431-2672-001.html):

skupini
stanje

in
15.

njeni
1.

Deleži zaposlitve v FTE po letih iz projektov raziskovanja in razvoja na VŠZNJ:
ARRS – vpetost raziskovalcev
zaposlitev raziskovalca iz sredstev na ARRS

2008

2009

2010

2011

2012

0,0085

0,26

0,1645

0,2

0,20

0,5

0,15

0,2

0,2

0

0,404

1,83

0,66

2,00

0,17

0,25

1,23

2,77

MIZKŠ (MVZT) - razvojni projekti na razpisih
Ministrstvo za zdravje

0,13

Mednarodni projekti
SKUPAJ ARRS+MVZT v FTE

0,32
0,0085

0,794

Iz sredstev raziskovalne in razvojne dejavnosti je bilo v letu 2012:
- 0,20 FTE iz sredstev ARRS – projekti in programi
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2,00 FTE iz razpisov MIZKŠ – razpis »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti
pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja« in »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« «
0,25 FTE iz razpisov MZ – razpis »Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«
0,32 FTE iz mednarodnih razpisov – razpis »Family Health Nursing in European Communities«

Skupaj zaposleni iz raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2012 je 2,77 FTE.
VŠZNJ je uspešna na področju publiciranja izvirnih znanstvenih del, v času delovanja ima 19 objav v sodelovanju s soavtorji iz tujine. Objave so rezultat
dela na skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih redno in dopolnilno zaposlenih šole 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 šola izvaja.
SICRIS točke redno in dopolnilno zaposlenih:
SICRIS točke:
- 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
Drugi pomembnejši nacionalni razvojni in raziskovalni projekti iz sredstev MIZKŠ (MVZT), Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za zdravje
V obdobju 2009 do 2012 so bili uspešno zaključeni razvojni projekti:
- Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja, Ministrstvo za zdravje, Sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov ter
razvojnih programov nepridobitnih organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10. Uveljavljena sredstva na projektu: 11.700,00
EUR
- Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola, Ministrstvo za zdravje, Sofinanciranje Programov varovanja in krepitve
zdravja v letih 2011 – 2012. Uveljavljena sredstva na projektu: 10.000,00 EUR.
- MIZKŠ - 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« so bili pridobljeni naslednji razvojni projekti:
 »Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega
usposabljanja«. Uveljavljena sredstva na projektu: 49.194,69 EUR
- MVZT - 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« so bili pridobljeni naslednji razvojni projekti:
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»Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega – povezovanje teorije in
prakse na področju raziskovanja«. Uveljavljena sredstva na projektu: 1. Zahtevek: 22.876,40 EUR 2. Zahtevek: 6.825,84 EUR Skupaj
29.702,24 EUR
 Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljšanje
klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika". Uveljavljena sredstva na projektu: 39.407,56 EUR
 "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." Uveljavljena sredstva na projektu:
59.895,99 EUR
- MIZKŠ - Implementacija bolonjskega procesa - Vključevanje 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« so bili pridobljeni naslednji razvojni projekti:

»4. šola za klinične mentorje: Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran
profesionalni razvoj«. Uveljavljena sredstva na projektu: 39.780,68 EUR.
- MIZKŠ - Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 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«. Uveljavljena sredstva na projektu: 15.537,07 EUR.
- MIZKŠ - Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 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«" smo pridobili sredstva za visokošolske učitelje na magistrskem programu. Projekt se
zaključuje v letu 2012. Projekt se zaključuje v letu 2012, zato bo podatek o višini uveljavljenih sredstvih znan ob zaključku projekta. Višina pridobljenih
sredstev je 34.500,30 EUR.
• Skupni programi Erasmus Mundus (Joint Programmes) za magistrske in doktorske študijske programe. MIZKŠ, Implementacija bolonjskega procesa –
sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010, Naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva – program
Evropskih skupnosti Erasmus Mundus 2009-2013 v okviru Akcije I. Uveljavljena sredstva na projektu: 2.281,58 EUR.


Drugi mednarodni raziskovalni in razvojni projekti, vključno z 2012:
VŠZNJ sodeluje v naslednji mednarodnih raziskovalnih projektih:
• »Factors affecting the Professional Esteem of Health Care Professionals Working with Older People«, nosilka projekta University of the West of Scotland,
Faculty of Education, Health and Social Sciences, 2009 – 2011;
• »Leadership and its Association with Work Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison Between Two European Countries«, nosilki
projekta VŠZNJ in Trinity Colege Dublin, 2011 – 2013;
• »Family Health Nursing in European Communities«, nosilka projekta University of the West of Scotland, Faculty of Education, Health and Social Sciences,
UK, 2010-2013;
• »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice - IRIS«, 2010-2011;
• »Development and Coordination of a Network of Nursing Educators and Regulators« (SANCO/1/2009), nosilka projekta je Nemčija, 2011-2013;
• »Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe« (EAC-2011-0458), 2012-2013;
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•
•

»Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students«, Università degli studi di Udine, Italija in Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice, 2012-2013;
»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 2012-1-NO1-ERA10-04941-Works in Progress), koordinator projekta Høgskolen i Oslo og
Akerhus, Avdeling Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleierutdanning, 2012-2013.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Splošen pregled in opis vseh mednarodnih aktivnosti (programi mobilnosti in sodelovanje v ostalih skupnih mednarodnih projektih):
V mednarodnem merilu želi VŠZNJ preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna
aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstva. Šola 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 (Extended University Charter), ki nam omogoča podpis
bilateralnih sporazumov in izmenjavo študentov ter visokošolskega osebja s tujimi partnerji. Številka razširjene Erasmus listine je 25002-IC-1-2010-1-SIERASMUS-EUCX-1, Erasmus identifikacijska številka pa SI JESENICE01. 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), ki se je izvajal prejšnje študijsko leto (tudi s strani NA
CMEPIUS). V kolikor se bo slednji program ponovno izvajal, se bo šola vanj vključila.
Bilateralni sporazumi:
Šola ima od leta 2009 sklenjenih trinajst bilateralnih sporazumov, v okviru katerih sodeluje v programih mobilnosti, in sicer z naslednjimi tujimi
visokošolskimi institucijami:
• University of Central Lancashire, School of Health, 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;
• University of Greenwich, School of Health and Social Care, Velika Britanija;
• 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, Turkey.
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Pregled stalnih bilateralnih sporazumov z namenom poučevanja na bolonjskem magisteriju od leta 2009 do 2012:
• University of the West of Scotland, Faculty of Education, Health and Social Sciences, Škotska;
• Swansea University, School of Human and Health Sciences; Velika Britanija;
• University of Aberdeen, Centre for Advanced Studies in Nursing, Škotska;
• University of Aberdeen, Centre for Spirituality, Health and Disability, King’s College, Škotska.
Bilateralni sporazumi s tujimi visokošolskimi institucijami na področju skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih v letu 2011:
• University of the West of Scotland, Škotska;
• Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norveška;
• Trinity College Dublin, Irska.
Mednarodno sodelovanje na VŠZNJ ureja »Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice«, ki je bil potrjen na Senatu
VŠZNJ dne, 6. 7. 2011.
VŠZNJ v mednarodnih združenjih od leta 2007 do leta 2012:
Mednarodna povezanost VŠZNJ se kaže tudi skozi članstva v različnih organizacijah in združenjih, kot na primer:
• VŠZNJ 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.
• VŠZNJ 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.
• VŠZNJ 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.
• VŠZNJ je v letu 2010 postala članica posvetovalnega odbora evropskega združenja FINE - http://www.fine-europe.eu/.
• VŠZNJ 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«.
• VŠZNJ 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 VŠZNJ.
• VŠZNJ 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 VŠZNJ 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.
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PROSTORI
VŠZNJ 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. VŠZNJ 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 MIZKŠ. Obstoječi objekt in oprema omogočata izvajanje pedagoškega in znanstveno
raziskovalnega dela, predavalnice, laboratoriji in kabineti pa zadoščajo potrebam programa prve stopnje Zdravstvene nege, redni in izredni študij ter za izvedbo
enega magistrskega programa za redni študij. Za širitev novih dejavnosti na področju rednega študija VŠZNJ potrebuje dodatne prostore.
Zaradi nastale situacije na trgu izobraževanja za poklice v zdravstveni negi, je VŠZNJ v mesecu oktobru 2009 odprla študijsko središče v Ljubljani, kjer se
izvaja magistrski študij »Zdravstvena nega«. Odpiranje študijskega središča je podprl Senat VŠZNJ in predstavniki ustanovitelja. Študijsko središče je bilo
akreditirano pri Svetu RS za visoko šolstvo in je vpisano v razvid MIZKŠ, za izvedbo programa 2. stopnje Zdravstvena nega. V 2009/2010 je VŠZNJ pričela
izvajati izredni študij 2. stopnje Zdravstvena nega. V študijskem letu 2012/2013 se je na magistrski študijski program vpisala že četrta generacija študentov.
Študijsko središče Ljubljana se nahaja na Letališki 16, gre za najete prostore za obdobje najmanj treh let. Obseg prostorov sta dve predavalnici, s skupno
2,
kapaciteto 120 slušateljev in pisarniški prostori v skupni izmeri 40 m , kjer se nahajata knjižnica in referat. VŠZNJ je prostore dodatno opremila s pohištvom za
knjižnico in z mizami za predavalnici.
Knjižnica VŠZNJ in računalniška infrastruktura na sedežu VŠZNJ in v Študijskem središču Ljubljana omogočajo kakovostno informacijsko in komunikacijsko
podporo študiju na obeh bolonjskih stopnjah. Objekt na sedežu šole 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 VŠZNJ je 1.234 m2, v treh etažah.
Knjižnica je polnopravna članica COBISS-a od leta 2007. Trenutno hranimo 3303 enot monografskega gradiva in 192 enot serijskih publikacij ter 71 cd-romov.
Gradivo je namenjeno študentom programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega, uporabljajo pa ga tudi visokošolski učitelji. Z vsakim študijskim letom število
enot gradiva naraste. V čitalnici je študentom omogočen dostop do svetovnega spleta, podatkovne baze CINAHL, od leta 2010 pa tudi do baze podatkov
SpringerLink. Knjižnična izposoja poteka preko sistema COBISS že od samega začetka delovanja knjižnice. Knjižnična dejavnost podpira pedagoško in
raziskovalno delo šole, nudi medknjižnično izposojo, skrbi za urejenost bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS, nudi pomoč pri založniški dejavnosti šole in
sodeluje pri vnosu bibliografskih enot v vzajemni katalog COBISS. Knjižnica je neposredno povezana z učilnico za informatiko tako, da je študentom v času
uradnih ur na voljo več kot 20 računalnikov z dostopom do interneta in baz podatkov. V študijskem središču Ljubljana so študentom na voljo štirje stacionarni
računalniki, prav tako z dostopom do interneta in baz podatkov. Dislocirana enota knjižnice v Študijskem središču Ljubljana študentom nudi vse potrebne pogoje
za kakovostno izobraževanje in raziskovanje, tako z vidika dostopnosti znanstvene literature, kot z vidika uporabe informacijske tehnologije. Študenti lahko preko
COBISS-a spremljajo, ali je gradivo dostopno na dislocirani enoti ali v matični knjižnici. Študentom omogočamo brezplačno interno medknjižnično izposojo gradiva
iz matične knjižnice na dislocirani enoti.
Knjižnica VŠZNJ izvaja tudi informacijsko dejavnost, tako za učitelje kot za študente. Nudi usposabljanje uporabnikov za iskanje v sistemu COBISS in drugih
bazah podatkov, ki so dostopne preko knjižnice VŠZNJ.
Knjižnica VŠZNJ tako nudi najnovejšo literaturo s področja zdravstvene nege in sorodnih znanstvenih disciplin ter predstavlja oporo za strokovno in vseživljenjsko
izobraževanje študentov, visokošolskih učiteljev, visokošolskih strokovnih sodelavcev in kliničnih mentorjev ter drugih zdravstvenih delavcev v regiji.
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FINANČNA SREDSTVA
Visokošolski zavod bo v letu 2012 razpolagal s sredstvi koncesije za dodiplomski program, šolninami izrednega študija na 1. in 2. bolonjski stopnji Zdravstvena
nega, donatorskimi sredstvi in sredstvi, ki jih bomo pridobili s prijavami na razpise MIZKŠ, MZ in prijavami na razpise ARRS (raziskovalni projekti, aktivne
udeležbe na konferencah, izdaja študijskega gradiva idr) in drugimi razpisi v RS in EU. V študijskem letu 2011/2012 in 2012/2013 VŠZNJ izvaja izredni študij 2.
stopnje Zdravstvena nega v celoti, prvi in drugi letnik ter absolventski staž.
Podatki o finančnem stanju za letu 2012 so podani v poglavju 8, Računovodske informacije.

ORGANIZIRANOST
VŠZNJ nastopa v pravnem prometu kot samostojni visokošolski zavod. VŠZNJ je vpisana v register sodišča v Kranju kot zavod (številka sklepa 1/08370/00).
Organiziranost šole je natančneje opisana v Statutu Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (Uradni list, št. 122, 28. 11. 2006) in dopolnitvah statuta (Uradni
list, št. 117 / 20. 12. 2007). V nadaljevanju podajamo le nekaj osnovnih informacij. Organi visokošolskega zavoda so:
- dekan/dekanja,
− senat,
− akademski zbor,
− upravni odbor,
− študentski svet.
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Organigram VŠZNJ:
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Dekan/ja visokošolskega zavoda je poslovodni organ in strokovni vodja šole. 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. Dekanja za obdobje od 29. 1. 2007 do 28. 1. 2011 je bila
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič. Volitve dekanje za drugo mandatno obdobje so potekale na 1. seji Senata v študijskem letu 2010/2011, dne 10. 11. 2010 na
Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Senat VŠZNJ je na osnovi rezultatov tajnega glasovanja članov senata soglasno potrdil sklep, da je za mandatno
obdobje 29. 1. 2011 – 28. 1. 2015, za dekanjo Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice izvoljena izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice ima dva prodekana, in sicer prodekana za izobraževanje in prodekana za raziskovanje, ki pomagata dekanu pri
opravljanju njegovih nalog s posameznega področja. Prodekanja za izobraževanje je doc. dr. Joca Zurc (1. 3. 2011 do 28. 02. 2013), mesto prodekana za
raziskovanje trenutno ni zasedeno, razvojne naloge na tem področju po sklepu senata izvaja dekanja. Imenovanje prodekana za raziskovanje je povezano z
obsegom raziskovalne dejavnosti VŠZNJ.
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 šola izvaja
svoje študijske programe. Senat VŠZNJ ima 15 članov, od tega so trije člani izvoljeni s strani študentskega sveta.
Člani: stanje januar 2013

Habilitacijski nazivi:

dr. Brigita Skela Savič, predsednica senata
dr. Ivica Avberšek Lužnik
dr. Irena Grmek Košnik
mag. Andreja Čufar
dr. Saša Kadivec
mag. Miran Rems
mag. Branko Bregar
dr. Simona Hvalič Touzery
Katja Skinder Savić
mag. Jožica Ramšak Pajk
dr. Joca Zurc, prodekanja za izobraževanje
Zala Marn
Miha Požek
Nina Štuhec

izredna profesorica
docentka
docentka
višja predavateljica
višja predavateljica
višji predavatelj
višji predavatelj*
višja predavateljica
predavateljica
višja predavateljica
docentka
študentka
študent
študentka

Datum imenovanja /
izvolitve
28. 10. 2010
28. 10. 2010
28. 10. 2010
28. 10. 2010
28. 10. 2010
28. 10. 2010
1. 10. 2012
28. 10. 2010
8. 12. 2009
14. 12. 2011
1. 3. 2011
1. 4. 2012
27. 2. 2012
16. 3. 2012

Datum prenehanja imenovanja /
izvolitve
28. 1. 2015 (članica po funkciji)
27. 10. 2014
27. 10. 2014
27. 10. 2014
27. 10. 2014
27. 10. 2014
27. 10. 2014
27. 10. 2014
7. 12. 2013
27. 10. 2014
28. 2. 2013 (članica po funkciji)
31. 3. 2013
26. 2. 2013
15. 3. 2013

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so v študijskem letu 2012/2013 vključeni v izvajanje
pedagoškega dela kot visokošolski učitelji ali sodelavci in imajo s šolo sklenjeno redno ali dopolnilno delovno razmerje. Kandidacijski postopek za izvolitev
študentov v AZ je bil izveden 12. 10. 2012. Študenti imajo v študijskem letu 2012/2013 3 mesta v Akademskem zboru.
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Člani v 2012/2013:

Habilitacijski nazivi:

Funkcija

mag. Branko Bregar, predsednik AZ
dr. Joca Zurc, podpredsednica AZ
dr. Ivica Avberšek Lužnik
dr. Emil Benedik
Marjana Bernot
Andrej Fink
Andreja Černoga
dr. Irena Grmek Košnik
dr. Simona Hvalič Touzery

pred., višji predavatelj*
docentka
docentka
docent
predavateljica
predavatelj
strokovna sodelavka
docentka
višja predavateljica,
znanstvena sodelavka
višja predavateljica
višji predavatelj
višja predavateljica
izredna profesorica
višja predavateljica
višji predavatelj
predavateljica
izredna profesorica
znanstvena sodelavka
predavateljica
docentka
strokovna sodelavka
predavateljica
asistentka
strokovna sodelavka
predavateljica
študentka
študentka
študent

predsednik
podpredsednica

dr. Saša Kadivec
Izidor Kern
mag. Andreja Čufar
dr. Cirila Hlastan Ribič
mag. Jožica Ramšak Pajk
mag. Miran Rems
Karmen Romih
dr. Brigita Skela Savič
Katja Skinder Savić
dr. Maja Sočan
Sanela Pivač
Tanja Torkar
mag. Andreja Prebil
Sedina Kalender Smajlović
mag. Zdenka Tičar
Zala Marn
Kim Peternel
Miha Požek

Datum imenovanja /
izvolitve
13. 12. 2012
14. 12. 2011
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Datum prenehanja imenovanja /
izvolitve
12. 12. 2014
13. 12. 2013
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Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda. Člani so:
UO zastopa
Datum imenovanja/
Datum prenehanja imenovanja/
Član/ica UO:
s strani
izvolitev
izvolitve
11. 4. 2012
10. 4. 2016
mag. Rina Klinar, predsednica UO
ustanovitelj
mag. Marjan Čufer
ustanovitelj
11. 4. 2012
10. 4. 2016
dr. Zvonko Perat
ustanovitelj
11. 4. 2012
10. 4. 2016
Janko Pirc
ustanovitelj
11. 4. 2012
10. 4. 2016
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
VŠZNJ - VŠU
14. 12. 2011
13. 12. 2013
Sanela Pivač
VŠZNJ - VŠU
28. 9. 2012
27. 9. 2014
Simona Jeglič
VŠZNJ - drugi
14. 12. 2011
13. 12. 2013
Nina Štuhec
študentka
1. 4. 2011
31. 3. 2013
Študentski svet izvolijo študenti visokošolskega zavoda in ima tri člane: Zala Marn (predsednica), Kim Peternel (podpredsednica) in Nina štuhec (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.

OKOLJE
Šola 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 šole je bila mogoča zaradi primerne velikosti in razvojne naravnanosti zdravstvenih zavodov v
gorenjski in ljubljanski regiji. Delovanje šole so podprli zdravstveni zavodi celotne gorenjske regije, ki so tudi učne baze šole ter zdravstveni zavodi v širši
ljubljanski regiji. Okolje nima izkušenj z visokošolsko dejavnostjo, zato integracija VŠZNJ poteka postopoma. VŠZNJ se povezuje z Ljudsko univerzo Jesenice,
Študentsko organizacijo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Svetovalno središče Gorenjske idr.
Posredne in neposredne koristi vzpostavitve VŠZNJ in njenih študijskih programov v okolju so:
zmanjševanje deficita visokostrokovnega kadra na področju 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 šolanja zaposljivih kadrov, kot z vidika možnosti zaposlovanja
visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih na VŠZNJ;
prva šola 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 šolanja v lokalnem in regijskem področju;
ekonomski učinek za mesto Jesenice, saj bo v polnem delovanju šole v kraj prihajalo najmanj 390 dodiplomskih študentov;
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dvig stopnje izobrazbe lokalnega in regijskega prebivalstva;
povezovanje šole z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, izvajanje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije, integracija šole 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 VŠZNJ tesneje sodeluje z negospodarstvom, in sicer z naslednjimi inštitucijami:
- Splošna bolnišnica Jesenice
- Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Psihiatrična klinika Ljubljana
- Psihiatrična bolnišnica Begunje
- Onkološki inštitut Ljubljana
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana
- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Jesenice
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Bled
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica
- Osnovo zdravstvo Gorenjske, Zdravstvena postaja Kranjska Gora
- Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
- Dom dr. Janka Benedika Radovljica
- Dom starejših občanov Center – Tabor Ljubljana
- Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik – enota Bokalci
- Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

PODATKI O PREMOŽENJU
VŠZNJ nima lastnega premoženja v obliki stavb ampak ima z ustanoviteljico, Občino Jesenice, sklenjeno pogodbo o upravljanju VŠZNJ. Stavba, zemljišče in
oprema je last ustanoviteljice, del specialne opreme je last VŠZNJ. Last VŠZNJ so tudi vse dopolnitve specialne opreme, knjig in revij v knjižnici in vsa oprema, ki
se jo na letni ravni dopolnjuje in nadomešča.
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SPREMLJANJE KAKOVOSTI
Poleg samoevalvacijskih kazalnikov kakovosti, ki jih spremljamo od 2007/2008 naprej, je bil v letu 2012 temeljni kazalnik kakovosti Certificiranje sistema vodenja
kakovosti in tako pridobitev standardov ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008.
VŠZNJ ima načelno usmeritev in temu ustrezne postopke za zagotavljanje kakovosti in standardov svojih programov in diplom. Pri svojem delovanju se jasno
zavzema za razvoj kulture, ki priznava pomen kakovosti in zagotavljanja kakovosti, odgovornosti in etičnosti delovanja. Zato VŠZNJ razvija in uveljavlja strategijo
za stalno krepitev kakovosti. Strategija, politika in postopki so formalno sprejeti na Senatu in Upravnem odboru VŠZNJ in javno objavljeni na spletni
strani VŠZNJ in v Poslovniku kakovosti. Vključujejo tudi opredelitev vloge študentov in drugih sodelujočih.
VŠZNJ ima izdelano politiko celovitega spremljanja kakovosti (CSK), ki izhaja iz vizije zavoda. CSK se izvaja skozi izpopolnjevanje kazalcev kakovosti, ki
jih spremlja VŠZNJ. Kazalci kakovosti so izbrani glede na politiko spremljanja celovite kakovosti in se spreminjajo v skladu z letnimi načrti razvoja kakovosti in
notranjimi in zunanjimi zahtevami. Zagotavljanje kakovosti zavoda prispeva k boljšemu samospoznavanju in samorazumevanju ter služi kot pomoč pri
samoregulaciji, nenehnemu izboljševanju in kreiranju nadaljnjega razvoja VŠZNJ. Učinkovitost notranjega zagotavljanja kakovosti je odvisna
predvsem od zavzemanje za politiko kakovosti na najvišji vodstveni ravni in od norm in vrednot VŠU in VSS, oz. razvite kulture kakovosti med vsemi
sodelujočimi v procesu izvajanja pedagoškega programa. Kakovost VŠZNJ bo zagotovljena le v primeru, če bomo kakovosti znotraj institucije namenili
nenehno pozornost. Da bi bila notranja kontrola kakovosti učinkovita, je potrebno razvijati kulturo, ki vidi v nenehnem izboljševanju kakovosti "način življenja".
VŠU in VSS naj bi samoevalvacijo razumeli kot del svojega običajnega delovanja in kot integralni del reflektiranega akademskega dela.
Študenti so s politiko kakovosti in postopki evalvacije seznanjeni preko Senata VŠZNJ, Študentskega sveta VŠZNJ, Akademskega zbora VŠZNJ in na mesečnih
mentorskih sestankih, ki so obvezni za redne in izredne študente. Študenti so člani Komisije za evalvacije in spremljanje kakovosti na VŠZNJ, so člani 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 VŠZNJ 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 sprotno izboljševanje in zaznavanje odmikov, kar omogoča preventivno delovanje in ciljano korektivno delovanje. Doseženi rezultati
se primerjajo s postavljenimi cilji. Celovito povzema spremljanje kakovosti in njeno izboljševanje ter učinkovitost samoevalvacijsko poročilo in letno poslovno
poročilo.
Vsakoletne samoevalvacije zagotavljajo VŠZNJ 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 VŠZNJ preveri doseganje začrtane
vizije, ciljev in strategije za doseganje ciljev. Podatki se zbirajo z anonimnim anketiranje in spremljanjem v naprej določenih kazalnikov na področjih delovanja
zavoda.
Politiko in postopki zagotavljanja kakovosti izhajajo še iz naslednjih usmeritev VŠZNJ:
- Odnos med poučevanjem in raziskovanjem je vzajemen. Le raziskovalno in razvojno delo VŠZNJ 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
VŠZNJ 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.
- VŠZNJ svojo strategijo glede kakovosti in standardov na tem področju izkazuje že 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
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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.
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.
VŠZNJ svojo strategijo glede kakovosti izkazuje tudi z ambicijami za mednarodno akreditacijo šole in programov. S takšnim pristopom sporoča tudi
organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti v zavodu.
VŠZNJ nenehno stremi k izboljševanju študijskih programov in drugih dejavnosti, ki jih ponuja okolju. VŠZNJ krepi znanje in pristope VSU za doseganje
učinkovitosti delovanja in študentom ponuja pomoč pri doseganju ciljev (tutorski sistem). Sprejete usmeritve in postopki so okvir, v katerem lahko VŠZNJ
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 šole je še vedno 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.
Evalvacija pedagoškega dela na VŠZNJ in podpornih procesov se izvaja vsako leto od delovanja šole in je objavljena na http://www.vsznje.si/index.php?page=nacrti-in-porocila.

CENTER
V letu 2012 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. V okviru Centra, ki izvaja izobraževanja s področja integriranega delovanja za vse poklicne skupine v zdravstvu, so zelo cenjena tudi naša 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. Spodbujamo jih 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 pet mednarodnih znanstvenih
konferenc, štiri šole raziskovanja, šest šol za klinične mentorje, mednarodno delavnico »Nursing Education – Developing the Art and Facing the Challenges« in
seminar štirih držav: Works in Progress: An international seminar for master students in the caring professions. Dogodki Centra so postali stalnica naših letnih
izobraževanj.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice veliko vlaga v razvijanje lastne založniške dejavnosti. V mesecu maju 2011 se je ustanovila Komisija za publikacije, ki
deluje kot nadzorni organ dejavnosti publiciranja na VŠZNJ in kot posvetovalni organ Senata VŠZNJ. V letu 2012 je bil maja izdan Pravilnik o založniški
dejavnosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
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V novembru 2012 je bilo oddano prvo gradivo za vnos v bazo Cobiss v skladu s Pravilnikom o založniški dejavnosti. Hkrati pa so v pripravi tudi drugi priročniki
oziroma tako imenovane skripte za predmete na prvi in drugi stopnji študija, ki sodijo na področje zdravstvene nege. V pripravi je tudi 2. dopolnjena izdaja
učbenika z naslovom »Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja«. VŠZNJ nenehno vzpodbuja visokošolske učitelje k pripravi
kakovostnih gradiv za študente.

3 USMERITVE IN CILJI ZAVODA
3.1

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje visokošolskega zavoda:
- Zakon o visokem šolstvu,
- Resolucija nacionalnega programa razvoja visokega šolstva 2011-2020
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
- Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru
- Odlok o ustanovitvi VŠZNJ,
- Sklep Sveta za visoko šolstvo RS o akreditaciji šole,
- Sklep Sveta za visoko šolstvo RS o akreditaciji Študijskega središča Ljubljana
- Sklepi Sveta za visoko šolstvo RS o akreditaciji programa I. in II. stopnje Zdravstvena nega,
- Sklepi o vpisu v razvid samostojnih visokošolskih zavodov v RS,
- 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,
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in
strokovnega dela,
- Merila in standardi NAKVIS
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za negospodarsko dejavnost v RS,
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilniki, pravila in navodila VŠZNJ, ki jih sprejme Senat in Upravni odbor VŠZNJ
- in drugi splošni akti, ki določajo pogoje dela.
INTERNI PREDPISI
• Statut Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.*
• Načrt intergritete Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
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Poslovnik knjižnice Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.*
Poslovnik vodenja kakovosti
Hišni red Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o založniški dejavnosti na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Odredba o prepovedi kajenja na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov.*
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.
Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice.*
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice.*
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o raziskovalnem delu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o službenih potovanjih na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.
Pravilnik o računovodstvu Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravilnik o tutorskem sistemu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela.*
Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego
Jesenice.*
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Navodilo o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov prve in druge stopnje s konzultacijami na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.*
Navodila za zagotavljanje delovne uspešnosti na delovnih mestih Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Navodilo in informacije študentu Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice za izbirno klinično usposabljanje.
Navodila za informiranje na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Navodilo o delovnem času Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Navodila o evidentiranju prejetih poštnih pošiljk
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Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice pri opravljanju klinične prakse v učnih bazah.*
Navodilo o pisarniškem poslovanju na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice.
Navodilo za izdelavo seminarske naloge na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice – prva in druga stopnja.*
Navodilo za izdelavo dispozicije magistrskega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice *.
Navodilo za izdelavo diplomskega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice *
Navodilo o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Navodilo za izdelavo magistrskega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Navodilo za izdelavo dispozicije diplomskega dela na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice
Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive visokošolskih uciteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev VŠZNJ
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.*
Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

Interni predpisi* so dosegljivi na spletni strani VŠZNJ. Ostali interni akti šole so dosegljivi v tajništvu dekanata Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

3.2

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

Študijska, izobraževalna in razvojna dejavnost:
Dolgoročni / strateški cilji

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
številka)
Ime:
Certificiranje
dejavnosti VŠZNJ po
standardih kakovosti
v RS in izven (2008/1).

Ciljna vrednost kazalnika (leto in številka)

1. Vzpostavljen sistem celovitega obvladovanja kakovosti in
primerljivost le tega v domačem in tujem visokošolskem
okolju (do 2012).
2. V slovenskem prostoru bodo pridobljeni standardi (do
2011/2012):
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008.
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja:
2008.
3. Nenehno usklajeno delovanje z direktivo EU za regulirane
poklice in mednarodnimi smernicami na področju
izobraževanja v zdravstvu in širše (stalna aktivnost):
EU direktiva (direktiva 2005/36/EC) in njene
pričakovane posodobitve;
WHO (2009): Global standards for the initial education
of professional nurses and midwives;
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2008 - 2011 razvoj in testiranje kazalnikov
kakovosti REALIZIRANO
2009 - 2011 izdelan osnutek Poslovnika
kakovosti REALIZIRANO
2008 naprej razvoj zaposlenih na področju
kakovosti in spremljanja lastnega dela
2010 imenovana skupina SIK-VŠZNJ (skupina za
izboljševanje
kakovosti
na
VŠZNJ)
in
pooblaščenec
vodstva
za
kakovost
REALIZIRANO
v 2011 identifikacija in popis procesov celotne
dejavnosti VŠZNJ, izdelana procesna matrika,
izvedena predpresoja in presoja za oba
standarda REALIZIRANO
pridobitev slovenskih standardov kakovosti do
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ENQA.
4. Pridobitev mednarodnih standardov, akreditacij in
certifikatov na področju izobraževanja v zdravstvu 2013
– 2015.
OCENA STANJA 2013:
Dne 17. 05. 2012 je VŠZNJ pridobila standard ISO
9001:2008 in standard Kakovost za prihodnost vzgoje in
izobraževanja (KzP MODEL: 2008), s tem je vzpostavljen
sistem, ki VŠZNJ poleg izpolnjevanja zahtev obeh
standardov omogoča transparentnost v vseh dimenzijah
delovanja, spremljanje lastnega dela in pravočasnega
zaznavanja priložnosti za izboljšave.
VŠZNJ bo leta 2015 glede na veljavnost certifikata le-tega
obnovila, v skladu s tem pa si je za obdobje 2012 – 2015
zastavila naslednje cilje na področju sistema zagotavljanja
kakovosti:
Vsebinsko prenoviti kazalnike obstoječe evalvacije
kakovosti lastnega pedagoškega in nepedagoškega
dela s vključitvijo mednarodnih kazalnikov za
akreditacijo in evalvacijo programov in ustanove;
Uvesti
informatizacijo
procesov
evalvacije
pedagoškega in nepedagoškega dela, uvesti spletno
anketiranje študentov, VSU/VSS, mentorjev v učnih
bazah.
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.
Realizacija zapisanih aktivnosti je povezana z uspešnostjo
na razpisu »Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na
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2012 REALIZIRANO
aktivno delo v mednarodnih združenjih preko
članstva FINE (od 2009 naprej)
pridobivanje
mednarodnih
standardov
in
akreditacij za področje programov VŠZNJ do
2015.

UKREPI DODANI 2013:
kontinuirano izvajati letne (2013 – 2015) presoje
in vodstvene preglede na nivoju zavoda.
izdelava in obravnava samoevalvacijskega
poročila na ustreznih organih .
v letni vodstveni pregled vključiti tudi pregled
rezultatov različnih presoj ter oceno sprememb,
ki bi lahko vplivale na sistem vodenja kakovosti;
2015 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,
realizacija sprememb direktive v praksi,
pridobiti sofinanciranje mednarodnih akreditacij
preko razpisov MIZKŠ,
zbrati informacije in pripraviti načrt aktivnosti za
mednarodno akreditacijo.
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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 VŠZNJ,
izvajanje preventivnih in
korektivnih ukrepov, sledenje
področni zakonodaji ter
usmeritvam na državni in
mednarodni ravni.

Ime: Samoevalvacija
in reakreditacija šole
in
programov
pri
NAKVIS-u (2007/1)

visokošolskih zavodih v republiki sloveniji v letih 200122015«.
1. Izdelana letna samoevalvacija pedagoškega dela in
vseh področij delovanja VŠZNJ, 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 VŠZNJ ponovna
akreditacija programa prve stopnje Zdravstvena
nega in reakreditacija šole (v 2012/2013)
3. preoblikovanje VŠZNJ v fakulteto
4. Ponovna akreditacija programa druge stopnje
Zdravstvena nega v 2016/2017

-

-

-

-

Graditev partnerskih odnosov
z učnimi bazami v celotni RS
za kakovostno izvajanje
klinične prakse.

Ime: Sodelovanje z
učnimi
bazami
(2008/2)

1.

2.
3.
4.
5.

Razvoj novih študijskih
programov in študijskih

Ime: Novi študijski
programi (2008/3) in

1.

Letna izvedba izobraževanj in usposabljanj za
klinične mentorje v učnih bazah VŠZNJ, ki omogočajo
povezovanje med šolo in kliničnimi okolji na bazi
pridobivanja novih znanj kliničnih mentorjev za
strokovno in pedagoško delo s študenti (od 2007/2008
naprej, stalna naloga).
Sistemsko organiziranje in koordiniranje kliničnega
usposabljanja preko mreže koordinatorjev iz VŠZNJ
(od 2007/2008 naprej, stalna naloga).
Zagotavljati varnost pacientov iz vidika obremenitve
kliničnega okolja s študenti (od 2007/2008 naprej, stalna
naloga).
Povezovanje z učnimi bazami na področju
raziskovalnega dela za izboljševanje kliničnega dela
(od 2007/2008 naprej, stalna naloga).
VŠZNJ ima ustrezno število 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).
Izgradnja bolonjske vertikale na program Zdravstvena
nega, akreditiran program druge stopnje v 2009, pogoji
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-

-

Izdelani in posodobljeni merski inštrumenti za
samoevalvacijo.
Sprejeti
postopki
in
protokoli
izvedbe
samoevalvacije. REALIZIRANO S PRAVNIMI
AKTI: Navodila o izvajanju samoevalvacijskega
anketiranja na VŠZNJ in Pravila o spremljanju in
ocenjevanju
kakovosti
pedagoškega
in
raziskovalnega dela
Sprejemanje in izvajanje korektivnih ukrepov na
vseh področjih samoevalvacije za vsako
posamezno študijsko leto.
Izdelava načrta ukrepov izboljšav na vseh treh
katedrah VŠZNJ za vsako posamezno študijsko
leto.
Izdelava načrtov in ukrepov izboljšav v upravni
dejavnosti VŠZNJ.
Sistemske priprave na ponovno akreditacijo
zavoda in študijskih programov prve in druge
stopnje Zdravstvena nega.
Proučevanje potreb po novih znanjih v kliničnem
okolju za izboljševanje kliničnega usposabljanja
(pregledi literature, ocean znanja kliničnih
mentorjev, potrebe populacije).
Na letni ravni določiti število mest za
usposabljanje v kliničnih okoljih.
Na letni ravni določiti koordinatorje kliničnega
usposabljanja iz VŠZNJ in v učnih bazah.
Za vsako klinično okolje so opredeljeni cilji
usposabljanja in kompetence.
Za vsako klinično okolje izvesti sprotno in končno
vrednotenje usposabljanja s strani študentov in
kliničnih mentorjev.

Izvedba rednih razvojnih srečanj s predstavniki
Univerze Swansea in drugimi univerzami,
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središč v skladu s potrebami v
družbi, širšim regijskim
okoljem in razvojnimi
zmožnostmi šole.

razširitev študijskega
področja na 34 po
ISCED
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Izgradnja prepoznanega in
kakovostnega
študija
na
VŠZNJ

Ime: Odličnost
izvajanja študijskih
programov (2008/4)

1.

2.

za akreditacijo mednarodnega doktorskega študija
zdravstvene nege bodo vzpostavljeni ob preoblikovanju
v fakulteto.
Mednarodni doktorski študij zdravstvene nege bo razvit
v sodelovanju z Univerzo Swansea in drugimi
univerzami, aktivnosti v tej smeri že tečejo od 2010
naprej.
Priprava študijskega programa na drugi stopnji za
področje krepitve zdravja, »Promocija zdravja/Javno
zdravje«. Oddaja prijavne dokumentacije v postopek
akreditacije novega študijskega programa je odvisna od
razmer v visokošolskem prostoru.
Dopolnitev vloge študijskega programa 2. stopnje
Zdravstveni management v skladu z mnenji
recenzentov pri prvi obravnavi vloge na Svetu RS za
visoko šolstvo leta 2010 in oddaja ponovne vloge v
postopek akreditacije novega študijskega programa
NAKVIS 2013/2014 in razširitev študijskega področja
na področje kakovosti in varnosti, 34 po ISCED .
Iskanje novih razvojnih priložnosti na področju
kakovosti v zdravstvu, poklicnega profila na prvi
stopnji iz vidika organiziranja in administriranja
(case management) v zdravstvu, glede na usklajene
potrebe v državi in mednarodno primerljivost (stalna
aktivnost od 2009 naprej).
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).
VŠZNJ 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).
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
nege.
Stalen nadzor in skrb za sistemsko delovanje in
izboljševanje izobraževalne dejavnosti (od 2008
naprej);
Letna samoevalvacija in priprave na zunanjo evalvacijo
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vključevanje VSU iz tujine v program druge
stopnje.
Razvoj lastnega kadra za poučevanje na drugi in
tretji stopnji.
Povezovanje s kliničnim okoljem, Ministrstvom za
zdravjem, Inštitutom za varovanje zdravja in
zdravstveno politiko za razvoj novih študijskih
programov in programov za izpopolnjevanja na
področju zdravstva in sociale.
Vključevanje v delovne skupine Ministrstva za
zdravje, Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije ter Inštituta za varovanje zdravje RS in
s tem aktivno delo na proučevanju potreb in
profilov, ki jih mora v prihodnosti ponuditi
slovensko
visokošolsko
izobraževanje
na
področju zdravstva.

Letna samoevalvacija s predlaganimi ukrepi
izboljšav in interna notranja presoja po ISO
standardu za vsako posamezno študijsko leto in
poslovno leto.
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(od 2008 naprej stalna naloga);

-

3. Razvoj zaposlenih VSU/VSS na področju dviga stopnje
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

izobrazbe in napredovanja v habilitacijskih nazivih
(stalna naloga), skrb za njihovo zdravje;
Izvedbo študijskih programov in njihove dopolnitve
graditi na raziskovalnem in razvojnem delu med
VŠZNJ in učnimi bazami ter drugimi raziskovalnimi
zavodi (stalna naloga od 2007 naprej);
V izvedbo študijskih programov vključevanje
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev iz tujine,
zlasti gostujočih VSU/VSS v okviru Erasmus izmenjav;
Nenehna krepitev tutorskega sistema v izgradnji
sistema študentskega, učiteljskega, individualnega in
predmetnega tutorstva ter tutorstva za tuje študente (od
2008 naprej stalna naloga);
Priprava učnih gradiv za vse tiste predmete študijskih
programov, kjer ni ustrezne literature v RS (od 2008
naprej stalna aktivnost);
Izvedba kakovostnih raziskav za diplomska in
magistrska dela ter njihova objava v znanstvenih in
strokovnih revijah ter na konferencah in aplikacija
rezultatov v kliničnem okolju;
Ustanovitev in aktivno delovanje alumni kluba
diplomantov VŠZNJ (od 2012 naprej);
Izgradnja modela promocije dejavnosti VŠZNJ 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 VŠZNJ, 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 VŠZNJ za potrebe na področju
zdravja;
Delovanje v skladu s predpisi, zakoni in
pogodbenimi obveznostmi: spremljanje realizacije,
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Na predlog zaposlenih in usklajevalni pogovor na
rednem letnem razgovoru se pripravi karierni
načrt, ki se ga vrednoti na letni ravni. Izdelan
načrt zdravstvenih obnovitvenih sistematskih
pregledov.
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 dajo predloge za teme diplomskih
del in magistrskih del. ***
Vključitev Študentskega sveta v aktivnosti. ****
Informativni dnevi, Informativa, predstavitve
VŠZNJ po srednjih šolah, posodabljanje
promocijskih materialov idr. Izvedba ankete o
zadovoljstvu s prvim vpisom.
Izvedba nagrajevanja študentov po Pravilniku o
nagradah, priznanjih in pohvalah VŠZNJ 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 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 na začetku vsakega študijskega
leta ter sprotno. Priprava novih pravnih aktov v
skladu s potrebami delovanja izobraževalne
dejavnosti in zakonskimi podlagami RS.
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priprava novih in posodabljanje obstoječih pravnih aktov
VŠZNJ glede na zakonske podlage.
Ime: preoblikovanje v
1. Akreditacija programov na prvi in drugi stopnji (od 2008
Preoblikovanje v fakulteto
fakulteto,
naprej, stalna aktivnost)
»Mednarodna
2. Razvoj raziskovalnega dela in drugih razvojnih projektov
fakulteta za
v RS in EU (od 2008 naprej, stalna aktivnost)
zdravstvo« (2008/5)
3. Razvoj aktivnosti kateder in komisij Senata
4. Razvoj visokošolskih učiteljev in njihovih raziskovalnih
sposobnosti
5. Mednarodno povezovanje (od 2008 naprej, stalna
aktivnost)
6. Razvoj VSU (od 2007 naprej, stalna aktivnost)
7. Domača in mednarodna razvojna vključenost (stalna
aktivnost)
8. Oddaja dokumentacije za preoblikovanje v 2011
* 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
po letnih v 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. Izdelana letna poročila o izvedbi tutorske dejavnosti in delu Komisije za tutorstvo na VŠZNJ glede na sprejete
usmeritve tutorskega sistema za posamezno študijsko leto.
** Kazalniki in ukrepi na področju učnih gradiv: Učno gradivo za program prve in druge stopnje Zdravstvena nega se prične pripravljati 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; na 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 VŠZNJ. 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 VŠZNJ in uvajanje izboljšav na osnovi letnega evalvacijskega poročila. Priprava seznama potencialnih mentorjev,
somentorjev, recenzentov in 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 VŠZNJ.
**** Ustanovitev in aktivno delovanje alumni kluba diplomantov VŠZNJ. Spremljanje karierne poti diplomantov VŠZNJ. Omogočanje nadaljnjega izobraževanja in možnosti
znanstveno-raziskovalne kariere na področju zdravstvene nege diplomantom I. in II. stopnje VŠZNJ (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 VŠZNJ) in z najvišje doseženim povprečjem na celotnem študiju (absolventi) (Priznanje Angele Boškin) na I. in na II. stopnji za
posamezno študijsko leto. 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

Ime kazalnika

Vzpostavitev sistema
celovitega
obvladovanja kakovosti
na področju študijskih,
izobraževalnih in
razvojnih programov
ter drugih dejavnosti
VŠZNJ v slovenskem
in mednarodnem
merilu.

-

Ime: Certificiranje
dejavnosti VŠZNJ
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.

-

-

-

-

2008 - 2011 razvoj in testiranje
kazalnikov kakovosti
2009 - 2011 izdelan osnutek
Poslovnika kakovosti
2008 naprej razvoj zaposlenih
na področju kakovosti in
spremljanja lastnega dela
2010 imenovana skupina SIKVŠZNJ (skupina za
izboljševanje kakovosti na
VŠZNJ) in pooblaščenec
vodstva za kakovost
v 2011 identifikacija in popis
procesov celotne dejavnosti
VŠZNJ, izdelana procesna
matrika, izvedena predpresoja
in notranja presoja za oba
standarda
izvajanje ukrepov izboljšav po
notranjih presojah
izvajanje vodstvenih pregledov
izvajanje prvih in drugih delov
zunanjih presoj
aktivno delo v mednarodnih
združenjih preko članstva FINE
(od 2009 naprej)

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

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015
1. Vzpostavljen sistem celovitega obvladovanja
kakovosti in primerljivost le tega v domačem in tujem
visokošolskem okolju (REALIZIRANO v maju 2012).
2. V slovenskem prostoru bodo pridobljeni standardi:
Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008,
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja:
2008. (REALIZIRANO v maju 2012).
V maju 2015 obnoviti standarda ISO 9001:2008 in
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
3. Nenehno usklajeno delovanje z direktivo EU za
regulirane poklice in mednarodnimi smernicami na
področju izobraževanja v zdravstvu in širše (stalna
aktivnost):
EU direktiva (direktiva 2005/36/EC) in njene
pričakovane posodobitve;
WHO (2009): Global standards for the initial
education of professional nurses and midwives;
ENQA.
Pridobitev mednarodnih standardov, akreditacij in
certifikatov na področju izobraževanja v zdravstvu 2013
– 2015.

Mednarodno sodelovanje:
Dolgoročni/strateški
cilj
Nenehno vključevanje
visokošolskih učiteljev
in ostalega osebja (v
okviru Erasmus ali
drugih programov
mobilnosti) v izvedbo
študijskega procesa na

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja
-

-

Izdelava letnega načrta izmenjav
visokošolskega in ostalega
osebja na VŠZNJ;
Aktivno sodelovanje z
institucijami partnericami (redni
letni obiski, vabila na dogodke
VŠZNJ);

Ime kazalnika
Ime: krepitev
mednarodne
mobilnosti in razvoj
mednarodnih
študijskih
programov in
raziskovalnih

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

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015
1.

2.
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Vzpostavljanje kakovostnih stikov za mednarodno
sodelovanje na področju izmenjave študentov in
VSU 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 VŠZNJ pri izvedbi študijskih programov I.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

I. in II. stopnji študija
na VŠZNJ ali na
partnerskih institucijah.

-

-

-

Tečaj tujega jezika za
visokošolsko in ostalo osebje na
VŠZNJ.
Slediti akcijskim programom na
področju vseživljenjskega učenja
(sklep št. 1720/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. novembra 2006).
Skrb za ustrezno informiranje o
dejavnostih VŠZNJ na angleški
spletni strani VŠZNJ.

projektov

3.

4.

5.
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.
Izmenjave študentov
med institucijami
partnericami na
študijski programih I. in
II. stopnje.

-

Vzpostavljanje
novih
kontaktov
s
tujimi
visokošolskimi institucijami.

Ime: mednarodni
partnerji VŠZNJ

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

1.
2.
3.

-

-

-

-

-

Redno sledenje in prijava na
domače in mednarodne razpise
in projekte.
- Vključevanje v aktivnosti šol, ki
želijo razviti program Erasmus
Mundus.

Ime:
internacionalizacija
študija

Informiranje študentov VŠZNJ o
mednarodnih programih
mobilnosti.
Informiranje tujih šol o možnostih
študentskih izmenjav na VŠZNJ
(promocijsko gradivo).
Vzpostavitev tutorstva za tuje
študente.

Ime: mednarodne
izmenjave

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

1.
2.
3.

VŠZNJ pričela delovati v
2007/2008, pričetek
aktivnosti za doseganje
cilja v letu 2009
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1.
2.

in II. stopnje ter obseg njihovega sodelovanja v
neposredni (predavanja, seminarji) in posredni
(mentorstva, konzultacije) pedagoški obvezi v
posameznem študijskem letu.
Število visokošolskih učiteljev iz tujine, ki v okviru
različnih programov mobilnosti, sodelujejo pri
izvedbi predavanj, delavnic, seminarjev, sledijo
nepedagoškim in raziskovalnim dejavnostim na
VŠZNJ v posameznem študijskem letu.
Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev VŠZNJ,
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 VŠZNJ 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
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 programu Erasmus Mundus na
magistrskih in doktorskih programih.

Letno število izmenjav študentov z VŠZNJ na
institucije partnerice.
Letno število izmenjav tujih študentov na VŠZNJ.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

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

-

-

-

Oblikovanje gradiva za tuje
študente.
Izvedba rednih razvojnih in
projektnih srečanj, mednarodnih
dni na VŠZNJ.
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.

Ime: mednarodni
dogodki in članstva

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

1.

2.
3.
Ime: mednarodna
prepoznavnost
VŠZNJ

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V okviru mednarodnih sporazumov vključevanje v
izvedbo skupnih mednarodnih dogodkov (delavnice,
seminarji, konference) – izvedba vsaj enega od teh
dogodkov letno.
Članstvo v enem mednarodnem združenju 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
VŠZNJ.
Vabljena predavanja VSU iz VŠZNJ na
mednarodnih dogodkih v tujini.
Članstvo VŠZNJ v mednarodnih združenjih
Vključevanje v mednarodne razvojne in
raziskovalne projekte

Raziskovalna dejavnost:
Dolgoročni/strateški
cilj
Izgradnja
raziskovalnega jedra in
kulture

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja
-

opredelitev
raziskovalnih
področij, ki jih šola razvija
razvoj raziskovalcev,
habilitiranje raziskovalcev,
povezovanje z visokošolskimi in
drugimi zavodi doma in EU
pridobivanje
mladih
raziskovalcev, ko bodo zaposleni
VŠZNJ imeli pogoje (od 2011
naprej).

Ime kazalnika
Ime: Raziskovalni
inštitut za področje
zdravstva in
zdravstvene nege

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

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015
1.
2.
3.

-

4.
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Članstvo v ARRS in projekti ARRS, MIZKŠ, MIZKŠESS, 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

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

Vključitev v domače in
tuje razsikovalne
projekte

-

Uveljavitev kot
izobraževalno –
raziskovalna institucija

-

-

-

-

spremljanje in prijava na razpise,
prijava na razpise za projekte, ki
jih financira ARRS in drugi: CRP,
Znanje za varnost in mir 20042010, subvencioniranje nakupov
raziskovalne opreme, prijava
kandidatov
za
mentorje,
sofinanciranje
znanstvene
literature,
baz
podatkov,
financiranje temeljnih, aplikativnih
in podoktorskih raziskovalnih
projektov idr.;
izvajanje
znanstveno
raziskovalnega
dela
in
raziskovalnih projektov v okviru
nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa na način,
da VŠZNJ 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, MIZKŠ 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, 2012;
izdajanje revije z objavo aktualnih
strokovnih in znanstvenih člankov
s
področja
zdravstva
in
zdravstvene nege ter drugih ved
v okviru dejavnosti VŠZNJ.

Ime: Pridobivanje
raziskovalnih
projektov

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

Ime: Raziskovanje
za kakovostno
izobraževalno delo

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

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ustvarjalnosti, s povečanjem vloge znanosti pri
vzgoji kadrov;
pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz ARRS
(CRP), MIZKŠ, MZ in drugih virov,
prijava na EU razpise s partnerskimi organizacijami

aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah,
poletnih šol, posvetov idr.,
objavljanje rezultatov raziskovalnega dela VŠZNJ v
domačih in mednarodnih revijah,
število citatov raziskovalcev VŠZNJ v domačih in
mednarodnih revijah,
uporaba in integracija dokazov raziskovanja v
neposredni klinični praksi, okolju idr.;
razvoj lastne mednarodne znanstvene konference
razvoj mednarodne znanstvene revije

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

-

-

-

-

-

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

-

-

Vključevanje tujih strokovnjakov v
uredniški odbor in graditev
možnost za vključitev revije v
mednarodne
priznane
baze.
Revijo želimo vzpostaviti do
konca 2011.
soorganiziranje
posvetov
in
konferenc z drugimi partnerji (1x
letno),
aktivno vključevanje študentov
VŠZNJ v raziskovalno delo preko
znanstvenih
konferenc
in
študentskih konferenc,
obveščanje javnosti o rezultatih
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,
vzpostavitev sistema spremljanja
kakovosti
in
nenehnega
izboljševanja
na
področju
raziskovanja na VŠZNJ v skladu
s politiko kakovosti VŠZNJ.
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

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

za
za
so
in

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

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

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja
-

Konstantno spremljati finančni
tok prihodkov in odhodkov in o
tem poročati MIZKŠ-u.

Ime kazalnika
Ime: Uravnoteženo
financiranje
programov in
pridobitev koncesije
za nove programe

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

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015
1.
2.
3.

4.

5.

6.
Pridobivanje dodatnih
sredstev za študijsko in
raziskovalno dejavnost
s prijavami na domače
in tuje projekte.

-

-

Izvajanje
znanstveno
raziskovalnega
dela
in
raziskovalnih projektov v okviru
nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa na način,
da VŠZNJ 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, MIZKŠ idr. v RS in
mednarodno, letna prijava na
razpise, uspešnosti na prijave
ni mogoče predvideti;

Ime: dodatna
sredstva za
finančno stabilnost

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

1.

2.
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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 s tem omogočiti
vertikalo v izobraževanju iz zdravstvene nege.
Po preoblikovanju v fakulteto in razvoju doktorskega
študija v sodelovanju s tujo univerzo (Univerza
Swansea) in univerzami v RS, pridobiti financiranje
študija.
Sredstva koncesije 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, MIZKŠ, MZ) in v tujini in s
tem povezanimi sredstvi (cilj 5 do 10% letnih
sredstev);
Povečevanje načrtovanih trendov rasti razvojnih
sredstev glede na priložnosti na razpisih doma in
EU.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

-

Zavzemati se za
pridobitev koncesije za
program druga stopnja
Zdravstvena nega

Aktivno vključevanje v druge
evropske projekte (FINE),
Aktivna
udeležba
na
konferencah,
Izdaja študijskega gradiva.
Kakovostna izvedba programa
Letna evalvacija programa
Vključevanje tujih VSU
Objavljanje raziskovalnega dela
študentov
Spremljanje
diplomantov
in
njihovih dosežkov

Ime: Pridobitev
koncesije za
magistrski študij od
2012/2013 naprej

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

1.
2.
3.

4.

5.
Vzpostaviti dialog z
gospodarstvom in
družbenim okoljem o
možnostih
sofinanciranja
programov VŠZNJ

-

-

-

-

povezovanje šole z regijskim
okoljem in drugimi nosilci
razvoja, izvajanje projektov, ki
so povezani s potrebami zdrave
in bolne populacije, integracija
šole 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

Ime: Lokalno in
regijsko
sodelovanje

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

1.
2.
3.
4.
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Cilj 2012/2013 za 30 vpisnih mest, lokacija izvedbe
Študijsko središče Ljubljana ali Jesenice
Dokazati, da študijski program druge stopnje
Zdravstvena nega omogoča vertikalni razvoj stroke
zdravstvene nege.
Dokazati, da se v programu 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 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 VŠZNJ omogočiti vertikalno možnost
študija.
delež sredstev donacij, ki so namenjena študijski
dejavnosti
prihodki Centra za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje, tutorstvo, mentorstvo
delež vpisanih izrednih študentov, ki jim šolanje
financira delodajalec
delež sredstev na regijskih razpisih

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

svetom
in
širi
dejavnost
programov in raziskovanja.

Spremljanje in izboljševanje kakovosti:
Dolgoročni/strateški
cilj
1.

Razvoj kulture
kakovosti in
zagotavljanja
kakovosti,
odgovornosti in
etičnosti delovanja

Ukrepi (naloge) za uresničitev
dolgoročnega cilja
-

-

-

2.

Samoevalvacija

-

Ime kazalnika

slediti in voditi aktivnosti na
področju sistemskega
spremljanja in izboljševanja
kakovosti v skladu z
nacionalnimi usmeritvami,
standardi, zahtevami in
mednrodnimi standardi,
usmeritvami in dobro prakso
kontinuirano izvajati letne (2013
– 2015) 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

Izvajanje sprotne in letne
samoevalvacije,
spremljanje
spoznanj na tem področju,
uvajanje ukrepov izboljšav,
preverjanje uspešnosti ukrepov,
oblikovanje
kazalnikov,
ki
dajejo podlago za odločanje o
izboljšavah

Samoevalvacija

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
1.1 Strategija, politika in
postopki so formalno
sprejeti na Senatu in
Upravnem odboru
VŠZNJ in javno objavljeni
na spletni strani VŠZNJ
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
Evropski standardi in
smernice za notranje
zagotavljanje kakovosti v
visokošolskih ustanovah
in ReNPVŠ11-20 (od
2011 naprej)

42

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2015
1.1.1 2015 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,
1.2.1 Aktivno delovanje Komisij senata, člani študenti
1.2.2 Izdelani kazalniki merjenja kakovosti dela
1.3.1 Cilji, kompetence, vsebine, preverjanje znanja na
nivoju programov in predmetov idr.

2.1.1 Izdelan instrumentarij samoevalvacije
pedagoškega, raziskovalnega, razvojnega in upravnega
delovanja
2.2.1 Dopolnitev obstoječih kazalnikov spremljanja
kakovosti dela in njihovo testiranje
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3.

Kriteriji merjenja
znanja

4.

Kakovost
pedagoškega
osebja

5.

Razmere za študij

-

Spremljanje
učinkovitost
in
ustreznost postavljenih kriterijev
znanja iz vidika uspešnosti
študnetov, 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

Kriteriji merjenja
znanja

3.1 Študente se preverja
in ocenjuje po kriterijih,
pravilih in postopkih, ki so
objavljeni in dosledno
uporabljeni (od 2007
naprej).

3.1.1 Orodja: Pravilnik o preverjanju znanja, Pravila za
napredovanje, Merila za podeljevanje strokovnih
naslovov, Analize učnih izidov, Etapna poročila senatu o
uspešnosti študentov, Orodja za presojo kompetenc
diplomantov

Kakovost
pedagoškega
osebja

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)
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

Razmere za študij

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)

5.1.1 Povečati interes za tutorstvo pri študentih in VSU
5.1.1 Pristopiti k uvedbi prvih predmetov v obliki e
izobraževanja (družboslovni modul programa)
5.3.1 Nenehno posodabljanje informacijskega sistema
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3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2012 z ukrepi za njihovo dosego in ciljne vrednosti

3.3.1 Študijska, pedagoška in izobraževalna dejavnost
UVODNE INFORMACIJE:
Izvajamo visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na prvi bolonjski stopnji, ki je bil akreditiran leta 2006 in prenovljen leta 2009,
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 2012/2013 je VŠZNJ razpisala 70 vpisnih mest za redni študij in 60 vpisnih mest za izredni študij.
Ime programa: Visokošolski strokovni študijski program prve 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: 16
podrobna skupina vrst – vrsta: 16203
Utemeljitev:
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega je samostojen visokošolski strokovni študijski program, ki je usklajen z Evropsko
direktivo za regulirane poklice (2005/36/ES) in Bolonjsko deklaracijo. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je program akreditirala pri Svetu RS za
visoko šolstvo. Visokošolski študijski program prve stopnje Zdravstvena nega spada v ožjo skupino pod šesto raven izobraževanja: Visokošolsko
izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje, ter podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje
(prejšnje) in podobno izobraževanje. Študent/ka pridobi visokošolsko strokovno izobrazbo in naziv diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik.
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P:
široko področje 7
ožje področje 72
podrobno področje 723
nacionalno-specifično področje 7231
Utemeljitev:
Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega spada v Klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti/izidov v področje skupine 7 -
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Zdravstva in sociale, podskupine 72 – Zdravstvo, podskupino 723 – Zdravstvena nega in oskrba in podskupino 7231 – Zdravstvena nega.
Število študentov v študijskem letu 2012/2013 za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, ki se izvaja s
sredstvi koncesije:
Redni dodiplomski študenti v 2012/2013, visokošolski strokovni program prve stopnje Zdravstvena nega
1. letnik

2. letnik

3. letnik

absolventi

Skupaj

101

48

38

45

232

187

Skupno število študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, stanje 2012/2013:
SKUPAJ
Redni
Vsi vpisani
232

Od tega
ponavljalci
32

Izredni
Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

187

Skupaj

Od tega
ponavljalci

144

7

Vsi brez
Vsi vpisani
absolventov
116

376

Od tega
ponavljalci

Vsi brez
absolventov

39

303

Na programu prve stopnje Zdravstvena nega je v študijskem letu 2012/2013 vpisanih 376 študentov, od tega 232 rednih in 144 izrednih študentov.
Število diplomantov na programu prve stopnje:
Število diplomantov do 31. 12. 2012:
REDNI ŠTUDIJ
28

IZREDNI ŠTUDIJ
30

SKUPAJ
58

Do konca decembra študijskega leta 2012/2013 je diplomiralo 25 rednih študentov prve generacije, kar pomeni 34,7% študentov čiste generacije 2007/2008,
diplomiralo je tudi 20 izrednih študentov kar pomeni 41 % študentov čiste generacije 2007/2008. Do konca decembra študijskega leta 2012/2013 so diplomirali 3
redni študenti druge generacije – čiste generacije 2008/2009, kar pomeni 4 %, diplomiralo je tudi 10 izrednih študentov druge generacije – čiste generacije
2008/2009, kar pomeni 14,5%.
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Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog prve generacije rednih in izrednih študentov, pričakujemo do konca študijskega
leta 2012/2013 najmanj 8 novih diplomantov na rednem študiju in 1 novega diplomanta na izrednem študiju, kar pomeni 43 % vseh rednih študentov prve
generacije 2007/2008 in 34 % vseh izrednih študentov prve generacije.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog druge generacije rednih in izrednih študentov, pričakujemo do konca študijskega
leta 2012/2013 najmanj 10 novih diplomantov na rednem študiju ali 17,3 % druge generacije 2008/2009 in 10 prvih diplomantov druge generacije 2008/2009 na
izrednem študiju ali 23 % druge generacije.
Od oktobra 2009 VŠZNJ izvaja študijski program Zdravstvena nega na II. bolonjski stopnji. V študijskem letu 2012/2013 smo vpisali četrto generacijo
študentov študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Tako je v prvi letnik vpisanih 12 izrednih študentov, v drugi letnik 13 izrednih
študentov, 13 pa je tudi absolventov.
Študij se izvaja v Študijskem središču Ljubljana, ki ga je VŠZNJ akreditirala v letu 2009 in ga vpisala v razvid na MIZKŠ. VŠZNJ je MIZKŠ večkrat zaprosila za
koncesijo za izvedbo rednega študija na lokaciji Jesenice in Ljubljana, vendar je bila prošnja zavrnjena. V letu 2012 smo v okviru načrta študijske dejavnosti
ponovno podali prošnjo in navedli argumente za razvoj rednega študija na drugi stopnji Zdravstvena nega na VŠZNJ.
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 stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice 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
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Utemeljitev:
Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega omogoča vertikalni razvoj stroke zdravstvene nege. V programu se odraža interdisciplinarnimi
znanstveno-raziskovalni pristop, kjer se združuje znanje o zdravju, boleznih, preprečevanju le teh, zdravstvenem sistemu, upravljanju z znanji zaposlenih,
spremljanju kakovosti idr.
Prvo diplomantko na magistrskem študiju je VŠZNJ dobila na začetku študijskega leta 2012/2013.
Na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega je do 31. 12. 2012 diplomirala ena študentka prve generacije - generacije 2009/2010, katere študij je
trajal 36 mesecev ali 3 leta.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij magistrskih del prve generacije izrednih študentov druge stopnje, pričakujemo do konca
študijskega leta 2012/2013 9 novih diplomantov prve generacije 2009/2010.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog druge generacije izrednih študentov druge stopnje, pričakujemo do konca
študijskega leta 2012/2013 1 novega diplomanta druge generacije 2010/2011.

NAČRT IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI VŠZNJ NA KONCESIONIRANIH ŠTUDIJSKIH PODROČJIH:
Na VŠZNJ ocenjujemo (to kažejo tudi izkušnje razvitih držav), da je vpis 70 študentov na redni študij na programu I. stopnje Zdravstvena nega spodnja meja, da
se program lahko izvaja še stroškovno učinkovito tudi v višjih letnikih iz vidika 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, VŠZNJ 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 edini samostojni visokošolski zavod, ki zagotavljamo mesta za klinično usposabljanje na vseh treh nivojih zdravstva in
imamo registriranih 270 kliničnih mentorjev, ki jih kontinuirano izobražujemo s pomočjo razpisov MIZKŠ (prej MIZKŠ)/ESS. Klinično usposabljanje se izvaja v
Gorenjski in Ljubljanski regiji od koder prihaja tudi večina naših študentov. Študenti lahko izbirno klinično usposabljanje izvajajo v 26 zdravstvenih in socialno
varstvenih zavodih, ki imajo status učne baze.
Glede na zmožnosti kliničnega usposabljanja in glede na našo usposobljenost za izvajanje pedagoškega procesa (podatki o redno, dopolnilno in pogodbeno
zaposlenih) načrtujemo vpis, kot je navedeno spodaj.
Stanje vpisa na študijskih programih VŠZNJ v 2012/2013, področje zdravstvo (ISCED,72):
Program I. stopnje Zdravstvena nega
o
Redni študij, koncesioniran študijski program od 2007 naprej: 70 vpisnih mest koncesioniran študijski program (realizacija vpisa je 70 vpisanih študentov,
program ima omejitev vpisa)
o
Izredni študij: 60 vpisnih mest (realizacija vpisa je 49 vpisanih študentov)
Program II. stopnje Zdravstvena nega
o
Redni študij: ni razpisa, ker program ni koncesioniran
o
Izredni študij: 30 vpisnih mest (realizacija vpisa je 12 vpisanih študentov)
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Kratkoročni prednostni cilji za leto 2012 so izhajali iz dolgoročnih ciljev in vizije, to je biti najbolj kakovostna šola na področju izobraževanja v zdravstveni negi in
zdravstvu v Sloveniji.

Študijska in izobraževalna dejavnost:
Kratkoročni letni cilji za
študijsko leto 2011/2012
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 dela šole v
skladu s sprejetimi Pravili o
spremljanju in ocenjevanju
kakovosti pedagoškega in
raziskovalnega dela na
VŠZNJ ter Navodili o
izvajanju študentskih anket
o pedagoškem delu
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na VŠZNJ.
Ime: Evalvacijsko poročilo
o kakovosti pedagoškega
in upravnega dela na
VŠZNJ za leto 2011/2012.

Ciljna vrednost v študijskem letu 2011/2012

Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev

1.

- priprava načrta samoevalvacije VŠZNJ na
pedagoškem in upravnem področju za študijsko
leto 2011/2012;
- razvoj novega merskega instrumenta za
spremljanje diplomantov z vidika zaposlitve in
mnenje o zaključenem študiju in postopku
diplomiranja (obravnava na Komisiji za kakovost
in evalvacije ter potrditev na seji Senata);
- spremljanje in nadgradnja kazalnikov kakovosti –
merskih instrumentov in drugih kazalnikov,
pomembnih
za
evalvacijo
kakovosti
izobraževalnega in pedagoškega dela (obravnava
na Komisiji za kakovost in evalvacije);
- izvedba evalvacijskih anketiranj ob zaključku
posameznega predmeta in ob zaključku
študijskega leta. Razen evalvacije vpisnega
postopka, ki se izvaja ob začetku študijskega leta;
- obdelava, analiza in interpretacija evalvacijskih
anketiranj (točke od 1 do 9) za študijsko leto
2010/2011 in priprava evalvacijskeg poročila o
kakovosti pedagoškega in upravnega dela na
VŠZNJ za leto 2010/2011;
- evalvacija vseh obrazcev za dokumentiranje
klinične prakse in njihovo posodabljanje in
izboljševanje
(obravnava
na
Katedri
za
zdravstveno nego);
- analize uspešnosti študentov ob zaključku
študijskega leta po posameznih predmetih in
predstavitev na seji Senata (julij 2012, začetek
septembra 2012, konec septembra 2012 po
zaključenih izvedbah vseh izpitov);
- na osnovi analize študijske uspešnost študentov
postavitev ukrepov razpisa dodatnih izpitnih rokov
v jesenskem izpitnem obdobju študijskega leta
2011/2012 z namenom povečanja prehodnosti v
višji letnik, in v zimskem semestru študijskega leta
2012/2013 (kritični predmeti z manj kot 50%

spremljanje kakovosti izvajanja študijskega programa
rednega in izrednega študija na I. stopnji in
izrednega študija na II. stopnji v študijskem letu
2011/2012:
2. spremljanje kakovosti izvajanja pedagoškega dela na
študijskem programu I. in II. stopnje med študenti
takoj po zaključku izvedbe predmeta, anketiranje
študentov po posameznih predmetih in po
posameznih visokošolskih učiteljih, tako nosilcih kot
tudi izvajalcih predmetov.
3. ugotavljanje zadovoljstva študentov z vpisnim
postopkom študijskega leta 2011/2012.
4. Ugotavljanje zadovoljstva študentov v zvezi s
kakovostjo
izvedbe
kabinetnih
vaj
Zdravstvena nega I in Zdravstvena nega
otroka in mladostnika v študijskem letu
2011/2012.
5. Ugotavljanje zadovoljstva mentorjev v učnih bazah
pri izvedbi kliničnega usposabljanja študentov v
študijskem letu 2011/2012.
6. Ugotavljanje zadovoljstva študentov s klinično prakso
in učnimi bazami VŠZNJ v študijskem letu
2011/2012.
7. Ugotavljanje zadovoljstva študentov s tutorstvom v
študijskem letu 2011/2012.
8. Ugotavljanje zadovoljstva notranje zaposlenih z
delom na VŠZNJ v študijskem letu 2011/2012.
9. Ugotavljanje zadovoljstva visokošolskih učiteljev,
sodelavcev in raziskovalcev v študijskem letu
2011/2012.
10. Spremljanje diplomantov VŠZNJ, ki so diplomirali v
preteklem študijskem letu (2010/2011).
11. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoškega in
upravnega dela VŠZNJ za leto 2010/2011 po
kazalnikih od 1 do 9 (vsa evalvacijska anketiranja,
razen diplomantov, ki jih v zadnjem anketiranjem letu
še ni bilo).
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Spremljanje postopkov
diplomiranja in magistriranja
na VŠZNJ in uvajanje
izboljšav na osnovi letnega
evalvacijskega poročila.

Ime: Izvedba postopka
diplomiranja v študijskem letu
2011/2012 po Pravilniku o
postopku priprave in zagovora
diplomskega dela na študijskem
programu prve stopnje
Zdravstvena nega na VŠZNJ.
Ime: Izvedba postopka
magistriranja v študijskem letu
2011/2012 po Pravilniku o
postopku priprave in zagovora
magistrskega dela na študijskem
programu druge stopnje
Zdravstvena nega na VŠZNJ.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
Skrb za izvrševanje pravnih
aktov s področja
izobraževalne dejavnosti.

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

1.

Priprava seznama potencialnih mentorjev in
naslovov diplomskih del ter potencialnih mentorjev in
področij magistrskih del v študijskem letu 2011/2012.
Javne objave znanstvenih in strokovnih prispevkov
študentov na prvi in drugi stopnji študija iz
diplomskih, magistrskih, seminarskih in raziskovalnih
del (Študentska konferenca zdravstvenih šol,
izobraževalni dogodki VŠZNJ – mednarodna
znanstvena konferenca, jesenska šola mentorstva,
dnevi Angele Boškin, simpozij Katedre za temeljne
vede, mednarodni seminar Works in Progress;
strokovni časopis Utrip; znanstvene revije Obzornik
zdravstvene nege, Zdravstveno varstvo in druge).
Vključenost v raziskovalne in razvojne projekte na
VŠZNJ (npr. Projekt »Alkohol in mladi – ozaveščanje
mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«,
financiran s strani Ministrstva za zdravje).
Vzpostavitev temeljev delovanja alumni kluba za
spremljanje
karierne
poti
diplomantov
in
magistrantov VŠZNJ v okviru Centra za
vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo
in mentorstvo.
Realizacija prvega postopka magistriranja na Visoki
šoli za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu
2011/2012.
Realizacija prve podelitve diplom diplomantov
VŠZNJ dne 27. 10. 2011, ki so diplomirali v
študijskem letu 2010/2011.
Nagrajevanje
najuspešnejših
diplomskih
in
magistrskih del z nagrado Angele Boškin po
Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah
VŠZNJ.
Spremljanje realizacije postopkov diplomiranja in
magistriranja in uvajanje izboljšav v pravilnika.
Posodabljanje obstoječih pravnih aktov, povezanih z
izvedbo študijskega procesa:
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na
prvi in na drugi stopnji študijskega programa
Zdravstvena nega,
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končno uspešnostjo na vseh izpitih v študijskem
letu 2011/2012);
- izvedba nadaljnjih aktivnosti za pridobitev
standarda ISO 9001: 2000.
redno, enkrat mesečno (praviloma teden
dni pred sejo Senata) delovanje sej
Komisije za diplomske zadeve in Komisije
za znanstveno-raziskovalno delo in
mednarodno sodelovanje;
priprava seznamov potencialnih mentorjev
in naslovov diplomskih/magistrskih del za
študijsko leto 2011/2012;
dopolnitve Pravilnika o postopku priprave
in zagovora diplomskega dela na
študijskem
programu
prve
stopnje
zdravstvena nega na VŠZNJ z vidika
postopkov zagovora diplomskega dela;
dopolnitve Pravilnika o postopku priprave
in zagovora magistrskega dela na
študijskem programu druge stopnje
zdravstvena nega na VŠZNJ z vidika
opredelitve strukture magistrske naloge,
prilog – obrazcev in pogojev za oddajo
dispozicije magistrskega dela.

- spremljanje izvedbe študijskega procesa na prvi
in na drugi stopnji ter iskanje možnosti za uvajanje
izboljšav;
- upoštevanje predlogov izvajalcev študijskega
procesa s strani kateder (Katedra za zdravstveno
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-

Razvijanje in predložitev v
akreditacijo dveh novih
študijskih programov II.
stopnje.

Ime: Nov študijski program druge
stopnje Promocija zdravja.

Realizacija mednarodnega
sodelovanja v študijskem

Ime: Realizacija letnega načrta
mednarodnih izmenjav.

Ime: Nov študijski program druge
stopnje Zdravstveni menedžment.

Pravilnik o pripravi in zagovoru diplomskega dela,
Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega
dela,
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov,
Pravilnik o tutorskem sistemu,
Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti
pedagoškega in raziskovalnega dela,
Pravila za prepis med izrednim in rednim
študijem,
Pravila za vpis v višji letnik v študijskem letu
2011/2012 na prvi in na drugi stopnji študija.,
Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah
VŠZNJ,
Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih
obveznosti na VŠZNJ,
Navodilo o obveznostih in odgovornostih
študenta VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v
učnih bazah.
1. Priprava vloge novega študijskega programa II. stopnje
Promocija zdravja in predložitev na Svet Nacionalne
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu v študijskem
letu 2011/2012.
2. Dopolnitev vloge novega študijskega programa
Zdravstveni menedžment v skladu z opombami
recenzentov in predložitev na Svet Nacionalne agencije
RS za kakovost v visokem šolstvu v študijskem letu
2011/2012.

1. Realizacija Erasmus izmenjav študentov med
partnerskimi šolami v EU v študijskem letu
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nego, Katedra za temeljne vede, Katedra za
družbene vede), visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter študentov;
- obravnava dopolnitev pravnih aktov v delovnih
skupinah (katedre, kolegij dekanje) in potrditve na
sejah senata.

- študij mednarodno primerljivih magistrskih
študijskih programov s področja promocije
zdravja;
- analiza primerjav na osnovi treh izbranih
reprezentativnih magistrskih študijskih programov
s področja promocije zdravja;
- na osnovi rezultatov analize primerjav
oblikovanje predmetnika 1. in 2. letnika novega
magistrskega študija Promocije zdravja VŠZNJ;
- izbor nosilcev in izvajalcev predmetov;
- priprava vloge za akreditacijo;
- priprava učnih načrtov za predmete 1. in 2.
letnika študijskega programa Promocija zdravja;
- predložitev vloge novega študijskega programa
Promocija zdravja na Svet Nacionalne agencije
RS za kakovost v visokem šolstvu v študijskem
letu 2011/2012;
- oblikovanje delovne skupine na VŠZNJ in
dopolnitev vloge že pripravljenega študijskega
programa druge stopnje Zdravstveni menedžment
ter predložitev vloge na Svet Nacionalne agencije
za kakovost v visokem šolstvu v študijskem letu
2011/2012.
- priprava načrta za mednarodne izmenjave
študentov in učiteljev za študijsko leto 2011/2012;
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letu 2011/2012.

2011/2012.
Ime: Samoevalvacija
mednarodnega sodelovanja za
preteklo študijsko leto 2010/2011.

Nagrajevanje študentov

Ime: Nagrajevanje najuspešnejših
študentov v študijskem letu
2011/2012

Integriran proces
načrtovanja predavanj,
seminarjev, kabinetnih vaj in
klinične prakse pri predmetih
modulov zdravstvena nega,
temeljne vede in družbene
vede za študijsko leto
2011/2012.

Ime: Urnik 2011/2012.

2. Realizacija Erasmus izmenjav učiteljev med
partnerskimi šolami v EU v študijskem letu
2011/2012.
3. Sprejem gostujočih učiteljev iz partnerskih šol v EU v
študijskem letu 2011/2012 na predmetih I. in II.
stopnje.
4. Sprejem gostujočih učiteljev izven programa
Erasmus izmenjav, ki izkazujejo interes za obisk
VŠZNJ, in katerih obisk predstavlja doprinos k delu
in razvoju VŠZNJ na študijskem programu I. in II.
stopnje ali na drugih izobraževalnih dejavnostih
VŠZNJ (npr. v okviru Centra za vseživljenjsko
učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo).
1. Podelitev prvih nagrad za študijsko leto 2010/2011 ob
prvi podelitvi diplom 27. 10. 2011.
- študentom z najvišjim povprečjem ocen posameznega
letnika in študentu z najvišjim povprečjem ocen na
celotnem študiju na I. in na II. stopnji študijskega leta
2010/2011,
- najboljšim diplomskim delom.
2. Izbor nagrajencev – najboljših študentov ob zaključku
študijskega leta 2011/2012 (do 30. 9. 2012):
- študenta z najvišjim povprečjem ocen posameznega
letnika in študenta z najvišjim povprečjem ocen na
celotnem študiju na I. in na II. stopnji študijskega leta
2010/2011,
- najboljših diplomskih in magistrskih nalog.
3. Podelitev priznanj najboljšim študentom tutorjem za
opravljeno tutorsko dejavnost v študijskem letu
2011/2012.
4. Dopolnitve Pravilnika o nagradah, priznanjih in
pohvalah VŠZNJ,
1. Priprava integriranega urnika za študijski program I.
stopnje Zdravstvena nega (1., 2., 3., letnik) glede na
prostorske in kadrovske zmožnosti VŠZNJ in učnih baz
ter glede na ocene in mnenja visokošolskih učiteljev in
študentov (evalvacijska anketa).
2. Priprava integriranega urnika za študijski program II.
stopnje Zdravstvena nega (1., 2. letnik) glede na
prostorske in kadrovske zmožnosti VŠZNJ ter glede na
ocene in mnenja visokošolskih učiteljev in študentov
(evalvacijska anketa).
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- kandidiranje na Erasmus razpis za izmenjavo
študentov in visokošolskih učiteljev med
partnerskimi šolami v EU za prihodnje študijsko
leto 2012/2013;
- realizacija izvedbe študijskega programa II.
stopnje z gostujočimi učitelji iz tujine v študijskem
letu 2011/2012,
- povabilo gostujočih učiteljev iz tujine za
sodelovanje pri izvedbi predmetov na prvi in drugi
stopnji študijskega progama Zdravstvena nega v
študijskem letu 2012/2013 in prijava na razpis
MIZKŠ za financiranje stroškov izmenjave
gostujočih učiteljev.
- redno delovanje Komisije za znanstveno
raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje,
- redno delovanje Komisije za tutorstvo,
- analize uspešnosti študentov ob zaključku
študijskega leta (september 2012), ki jih pripravi
Referat za študijske in študentske zadeve VŠZNJ,
- seznanitev študentov o možnosti nagrajevanja
na prvi študijski dan študijskega leta 2011/2012 .

- nadgradnja računalniško podprtega načrtovanja
urnika;
- tematsko načrtovanje;
- dopis in anketiranje visokošolskih učiteljev in
sodelavcev o postavitvi urnika za študijsko leto
2011/2012,
- upoštevanje rezultatov Evalvacijskega poročila o
kakovosti pedagoškega dela na VŠZNJ za
preteklo študijsko leto 2010/2011.

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

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

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

Izobraževanje za
visokošolske učitelje in
sodelavce.

Ime: Načrt izobraževanja Centra
za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo VŠZNJ za leto 2012.

Vpeljava novosti v
pedagoški proces:
vzpostavitev e-študija.

Ime: Študentski-informacijski
sistem, vzpostavitev eizobraževanja

Priprava učnih gradiv.

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

1. Udeležba na sejmu Informativa - na vseslovenskem
sejmu izobraževanja, študiranja in zaposlovanja (januar
2012).
2. Izvedba informativnih dni na VŠZNJ za študijski
program I. stopnje (februar 2012) in za študijski program
II. stopnje (junij, september 2012).
3. Predstavitev delovanja VŠZNJ ob prvem študijskem
dnevu študentom 1., 2. in 3. letnika I. stopnje ter
študentom 1. In 2. letnika II. stopnje.
4. Ob obiskih tujih in slovenskih učiteljev ter delegacij
(Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja zdravstvena
šola Jesenice, tuji gostujoči učitelji in koordinatorji
mednarodnih izmenjav).
1. Izvedba 5. jesenske šole mentorstva 2012;
2. Izvedba izobraževanja za študente tutorje in učitelje
tutorje 2012;
3. Izvedba izobraževanja iz visokošolske didaktike za
visokošolske učitelje in sodelavce 2012;
4. Izvedba šole raziskovanja 8. in 9. november 2011 ter
mednarodnega seminarja za magistrske študente 10.
in 11. november 2011;
5. Izvedba mednarodne delavnice o tem, kako pisati
znanstveni in strokovni članek 2012;
6. Izvedba 5. mednarodne znanstvene konference;
7. Izvedba drugih načrtovanih aktivnosti v okviru Centra
za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo;
1. Vzpostavitev e-študija – študij brez predavalnic, ki
omogoča večjo fleksibilnost pri usklajevanju službenih,
družinskih in drugih obveznostih.
2. Izvedba poskusnega projekta na delu izvedbe
predmeta Organizacija, management in vodenje v
zdravstvu in zdravstveni negi (2. letnik študija) v
študijskem letu 2011/2012.
1. Izdaja novega študijskega gradiva: učbenik temeljnih
intervencij zdravstvene nege.
2. Priprava učnega gradiva v obliki študijskih skript za vse
tiste predmete študijskega programa I. in II. stopnje
Zdravstvena nega, kjer ni ustrezne literature. Priprava
vsaj treh študijskih skript na študijskem programu I.
stopnje in vsaj dveh študijskih skript na študijskem
programu II. stopnje.

52

- priprava načrta realizacije aktivnosti za
posamezen dogodek;
- obravnava predlogov na sejah Katedre za
zdravstveno nego in Študentskega sveta VŠZNJ;
- priprava ppt predstavitve za posamezen
dogodek;
- priprava in tiskanje promocijskega gradiva
(zloženke, svinčniki, kazalniki, bonboni ipd.);
- tiskanje predstavitvenih publikacij: »Študij za
poklic
prihodnosti:
postanite
diplomirana
medicinska sestra/ diplomirani zdravstvenik, Študij
za
poklic
prihodnosti:
postanite
magistrica/magister zdravstvene nege.
realizacija dogodkov v skladu z letnim
načrtom dela Centra za vseživljenjsko
učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo VŠZNJ;
za vsak posamezen dogodek 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 načrta izvedbe projekta e-študija pri
predmetu Organizacija, management in vodenje v
zdravstvu in zdravstveni negi (obravnava v okviru
Katedre za zdravstveno nego)
- izobraževanje VSU in VSS, ki bodo sodelovali pri
uvedbi in izvajanju projekta e-študij.
- učno gradivo za program prve in druge stopnje
zdravstvena nega se prične pripravljati 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; na
drugi stopnji za 1. letnik v 2012 in za 2. letnika v
2013;
- priprava študijskega gradiva poteka v dveh
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2011/2012.

3. Pričetek aktivnosti za izdajo enega univerzitetnega
učbenika z recenzijo za predmete Uvod v raziskovanje,
Raziskovanje in raziskovalna metodologije, Diplomski
seminar in Magistrski seminar.
4. Vzpostavitev postopka, da vsa učna gradiva obravnava
in potrjuje Komisija za publikacije Senata VŠZNJ in izdaja
VŠZNJ.

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 2011/2012.

1.

Prostovoljstvo in
humanitarno delo med

Ime: Povečanje prostovoljstva in
humanitarnega dela med študenti

Ime: Poročilo o izvedbi tutorske
dejavnosti za preteklo študijsko
leto 2010/2011.

Izvedba učiteljskega uvajalnega tutorstva v
študijskem letu 2011/2012.
2. Izvedba učiteljskega individualnega tutorstva v
študijskem letu 2011/2012.
3. Izvedba učiteljskega predmetnega tutorstva v
študijskem letu 2011/2012.
4. Izvedba študentskega tutorstva v študijskem letu
2011/2012 (razpis, spremljanje, nagrajevanje).
5. Izvedba tutorstva za tuje študente v študijskem letu
2011/2012.
6. Reševanje študentskih problematik s tutorskih
srečanj na sejah Katedre za zdravstveno nego na
pobudo koordinatorja tutorjev učiteljev.
7. Izdelava poročila o delu komisije za tutorstvo na
VŠZNJ v študijskem letu 2010/2011 na osnovi
poročil učiteljev tutorjev in študentov tutorjev s
tutorskih sestankov.
8. Izdelava letnega evalvacijskega poročila o izvedbi
tutorske dejavnosti v študijskem letu 2010/2011 na
osnovi samoevalvacijskega anketiranja študentov.
9. Izobraževanje učiteljev tutorjev in študentov tutorjev
– Zimska šola tutorstva VŠZNJ 2012.
10. Podelitev priznanj študentom tutorjem v študijskem
letu 2011/2012.

1. Sodelovanje študentov na prireditvah v okviru kraja in
gorenjske regije.
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stopnjah: najprej priprava študijskega gradiva
skripte, nato univerzitetnega učbenika z recenzijo;
- povabilo VSU za pripravo visokošolskega
učbenika s področja raziskovanja;
- priprava visokošolskega učbenika s področja
paliativne oskrbe;
- obravnava predlogov za učna gradiva v okviru
dela kateder;
- obravnava zaključenih gradiv na Komisiji za
publikacije;
- priprava pravilnika za izdajo učnih gradiv na
VŠZNJ s strani Komisije za publikacije.
proučevanje potreb po obstoječih oblikah
tutorstva;
informiranje študentov in zaposlenih na
VŠZNJ o obstoječem tutorskem sistemu
ob prvem študijskem dnevu;
redno spremljanje tutorske dejavnosti na
Komisiji za tutorstvo;
redno spremljanje dela učiteljev tutorjev
na sejah Katedre za zdravstveno nego;
predstavitev tutorskega sistema na
uvodnih in informativnih dnevih študijskih
programov VŠZNJ;
načrtovanje programa uvajalnih tutorskih
srečanj za študijsko leto 2011/2012;
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);
posodobitev merskega instrumenta za
evalvacijo tutorskega sistema;
dopolnitev
Pravilnika
o
delovanju
tutorskega sistema na VŠZNJ;
redne seje, sprotni pregled in realizacija
sklepov Komisije za tutorstvo, poročanje
kolegiju dekanje in na sejah Senata
VŠZNJ.
- obravnava predlogov na rednih sejah
Študentskega sveta in na rednih sejah Katedre za
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študenti

glede na letni načrt Študentskega
sveta VŠZNJ in Katedre za
zdravstveno nego VŠZNJ.

Redno posodabljanje
prenovljene spletne strani

Ime: Prenovljena spletna stran
VŠZNJ: http://www.vszn-je.si/

2. Sodelovanje študentov na Študentski konferenci (I. in
II. stopnja) in na jesenski šoli mentorstva (samo II.
stopnja).
3. Sodelovanje študentov na predstavitvah šole in
študijskih programov I. in II. stopnje.
4. Sodelovanje študentov ob prvem študijskem dnevu.
5. Sodelovanje pri čistilnih in drugih akcijah šole.
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.
1. Posodabljanje izvajalcev študijskega programa in
njihovih kontaktnih podatkov za študijsko leto 2011/2012.
2. Posodabljanje objavljanja pravnih aktov in navodil s
področja izobraževalne dejavnosti.
3. Posodabljanje 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 I. in II. stopnje glede
aktualnih študentskih in študijskih zadev, obveščanje o
bližajočih se zagovorih diplomskih in magistrskih del
(spletna oglasna deska).

zdravstveno nego. Predloge posredujejo študenti,
učitelji in zunanje okolje;
- priprava načrta realizacije aktivnosti za
posamezen dogodek;
- pohvale najbolj prizadevnim študentom.

- 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.

Pedagoški proces:
Kratkoročni letni cilji za
študijsko leto 2011/2012
Zagotovitev kakovostnega
pedagoškega procesa.

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).

Ciljna vrednost v študijskem letu 2011/2012

Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev

1.
2.

-

5.

Ime: Sodelovanje VSU in VSS na

6.

3.
4.

Spodbujanje povezave med teorijo in prakso.
Zagotoviti aktivno vključevanje študentov v
raziskovalno delo VŠZNJ.
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
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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 VŠZNJ;
razpisovanje specifičnih raziskovalnih tem pri
seminarjih – vključitev predmetov v izvedbo
raziskovalnih projektov VŠZNJ;
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visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

vseh tekočih in na novo
pridobljenih razvojnih in
raziskovalnih projektih VŠZNJ
(MIZKŠ, MZ).

-

-

-

-

-

-

Nenehno posodabljanje
pedagoškega procesa.

Ime: Posodabljanje akreditiranih
učnih načrtov za predmete na I.
in II. stopnji.

1.

Ime: Ukrepi izboljšav
pedagoškega procesa po
posameznih katedrah VŠZNJ.

2.
3.
4.
5.

Posodabljanje učnih načrtov za obvezne in izbirne
predmete študijskega programa 1. In 2. stopnje
Zdravstvena nega za izvedbo študijskih programov v
letu 2012/2013.
Usklajevanje in izboljševanje dokumentacije in
obrazce 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.
Analiziranje uspešnosti izvedbe pedagoškega
procesa po posameznih katedrah VŠZNJ in priprava
ter vpeljava načrta izboljšav.

-

-

-

-
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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);
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;
predstavljanje znanstvenih in strokovnih del
VSU in VSS na znanstvenih in strokovnih
konferencah s področja zdravstva;
objavljanje strokovnih del VSU in VSS v
domačih priznanih strokovnih revijah s
področja zdravstvene nege.
predlog izboljšav izvedbe pedagoškega
procesa po posameznih predmetih za
študijsko leto 2011/2012 in njegova realizacija
po posameznih katedrah VŠZNJ;
pregled učnih načrtov s strani nosilcev
predmetov VŠZNJ ob zaključku študijskega
leta 2011/2012;
uskladiti kompetence študentov med
različnimi področji klinične prakse;
evalvacija intervencij zdravstvene nege na
kliničnem usposabljanju študentov,
dokumentiranih v knjižici zbir intervencij za
klinično usposabljanje za študijsko leto
2011/2012;
načrtno uvajanje sodobnih oblik dela, kot so
problemsko učenje, učenje na izkušnjah,
skupinska oblika dela glede na visokošolsko
izobraževanje 2012 in predloge izboljšav po
posameznih katedrah VŠZNJ;
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-

Kontinuirano spremljanje in
vrednotenje pedagoškega
procesa.

Ime: Priprava evalvacijskega
poročila o kakovosti pedagoškega
in upravnega dela na VŠZNJ za
preteklo študijsko leto 2010/2011.

1. Analiza in interpretacija ter objava rezultatov evalvacija
pedagoškega dela za preteklo študijsko leto 2010/2011.
2. Zbiranje podatkov – izvedba evalvacijskih anketiranj pri
študentih in pri zaposlenih za študijsko leto 2011/2012
takoj po zaključku izvedbe študijskega procesa.

Ime: Izvedba anketiranja
evalvacije pedagoškega dela za
študijsko leto 2011/2012.

spodbujanje uporabe avdiovizualnih sredstev
v pedagoškem procesu;
uvedba e-izobraževanja na predmetu
Organizacija, management in vodenje v
zdravstvu in zdravstveni negi (I. stopnja, 2.
letnik).
Evalvacija po naslednjih kazalnikih – merskih
instrumentih:
evalvacija kakovosti pedagoške izvedbe
predmetov I. in II. stopnje po posameznih
predmetih,
evalvacija izvedbe kabinetnih vaj pri predmetu
Zdravstvena nega 1 in pri predmetu
Zdravstvena nega otroka in mladostnika,
evalvacija učnih baz,
evalvacija klinične prakse po posameznih
področjih specialnih zdravstvenih neg,
evalvacija kakovosti izvajanja študijskega
programa rednega in izrednega študija na I.
stopnji in izrednega študija na II. stopnji,
evalvacija vpisnega postopka,
evalvacija tutorskega sistema,
evalvacija zadovoljstva visokošolskih
učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev,
evalvacija diplomantov VŠZNJ.

3.3.2 Mednarodno sodelovanje:
Mednarodno sodelovanje:
VŠZNJ se redno zavzema za internacionalizacijo študija in povezovanje s partnerskimi univerzami in šolami 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 2011/2012:
Kratkoročni letni cilji za
študijsko leto 2010/2011
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. in II.
stopnje.

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

Internacionalizacija študija in
povezovanje s tujimi
partnerskimi visokošolskimi

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 2011/2012

Realizacija kratkoročnih ciljev v 2011/2012

1. Število visokošolskih učiteljev iz tujine, ki so redni
sodelavci VŠZNJ pri izvedbi študijskih programov I. in II.
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 VŠZNJ v posameznem
študijskem letu.
3. Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev VŠZNJ, 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 VŠZNJ na tujih inštitucijah v
posameznem študijskem letu.
1. Letno število izmenjav študentov z VŠZNJ na institucije
partnerice.
2. Letno število izmenjav tujih študentov na VŠZNJ.

1. V pedagoškem procesu na II. stopnji je
sodelovalo sedem tujih visokošolskih učiteljev.
2. Na I. Stopnji sta bila v izvedbo predavanj in
usposabljanja vključena dva tuja visokošolska
učitelja. Na II. stopnji so bili v izvedbo predavanj
vključeni deset tujih visokošolskih učiteljev.
3. V dogodkih VŠZNJ je v letu 2012 sodelovalo
12 VŠU. Nekateri so sodelovali na več dogodkih.
4. Na tujih visokošolskih institicijah so
visokošolski učitelji z VŠZNJ v okviru Erasmus
mobilnosti in mobilnosti, financiranih iz lastnih
sredstev in sredstev tujih institucij, izvedli štiri
vabljena predavanja za I. in II. stopnjo študija v
programu zdravstvena nega. Na tujo
visokošolsko instutucijo je v okviru mobilnosti z
namenom usposabljanja odšel en visokošolski
učitelj.

Ime: mednarodni dogodki in
članstva (2009, 4)

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

Ime: internacionalizacija
študija (2009, 2)

1. V okviru mednarodnih sporazumov vključevanje v širše
skupine za prijavo na mednarodne razpise kot partnerji ali
nosilci.

1. Objava skupnih strokovnih člankov v okviru
posvetov, konferenc in šol.
3. Izvedba mednarodne znanstvene konference
v izvedbi VŠZNJ (junij 2012).
4. Izvedba 4. šole raziskovanja z mednarodno
udeležbo
5. Izvedba 2. raziskovalne delavnice z
mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v
zdravstveni negi in zdravstvu
6. Izvedba 5. posveta z mednarodno udeležbo
Moja kariera
1. Sodelovali smo v treh mednarodnih razpisih.
2. V tem letu je bil pridobljen en mednarodni
razpis.

Ime: mednarodne izmenjave
(2009, 3)

57

1Trije študenti na II. stopnji so odšli na
izmenjavo na tujo visokošolsko institucijo. Dva
študenta na I. stopnji sta odšla na izmenjavo na
tujo visokošolsko institucijo.
2. Na VŠZNJ smo nismo gostili tujih študentov.
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institucijami v okviru razvojnih
in raziskovalnih projektov.
Promocija in prepoznavnost
VŠZNJ v mednarodnem okolju

Ime: mednarodna
prepoznavnost VŠZNJ (2009,
5)

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
VŠZNJ.
6. Vabljena predavanja VSU iz VŠZNJ na mednarodnih
dogodkih v tujini.
7. Vključevanje v mednarodne razvojne in raziskovalne
projekte.

1 Spletna stran se sproti ažurira.
2. Realizirano: oblikovano smo imeli angleško
zloženko.
3. Klinična dokumentacija za tuje študente je
pripravljena v angleškem jeziku. Spremeni se le
del, ki je specifičen za posamezna področja
izmenjave.
4. Spletna stran VŠZNJ je povezana prek
logotipov partnerskih šol, ki omogoča direktni
dostop do partnerske šole.
5. Izvedba mednarodne znanstvene konference
in drugi mednarodni dogodki v okviru Centra.
6. Izvedli smo štiri predavanja na tuji
visokošolski instituciji.
7. Realizirano: vključenost v pet mednarodnih
razvojnih in raziskovalnih projektov.

3.3.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost
UVODNE INFORMACIJE O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI:
1. ARRS projekti / programi
VŠZNJ je od meseca decembra 2007 vpisana v register ARRS in ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega (2672).
a. Projekti / programi:
Od leta 2008 naprej je VŠZNJ skupaj s partnerji pridobila naslednje raziskovalne projekte na ARRS in sicer:
Projekt / program
L7-3653, aplikativni
raziskovalni projekt
CRP V3-1048,
program za obdobje
2010-2012
P3-0360,
program za obdobje
2009-2013*
CRP V5-0444

Naziv projekta
»E-podpora procesa zdravstvene oskrbe«

Nosilec
Univerza na Primorskem

Sodelujoči iz VŠZNJ
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Saša Kadivec
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Trajanje
2012-2013

»Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in
spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti
državnega programa obvladovanja raka«
»Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v
Sloveniji: od epidemiologije do genetike«

Onkološki inštitut Ljubljana
Bolnišnica Golnik - KOPA

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Saša Kadivec

2008-2012
2013-2018

Modeli učinkovitega managementa visokošolskih

Fakulteta za management,

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

2008-2010
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2010-2011
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zavodov (MUMVis)«

Univerza na Primorskem

* projekt je v postopku vnosa v bazo Sicris
b. Znanstveni sestanki:
Razpis
Javni razpis za
sofinanciranje
znanstvenih sestankov v
letu 2011;
Pogodba št. 1000-11454474
Javni razpis za
sofinanciranje
znanstvenih sestankov v
letu 2009; Pogodba št.
1000-09-454232

Naziv znanstvenega sestanka
Mednarodna znanstvena konferenca: »Na dokazih podprta
zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje
zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj«

Nosilec
VŠZNJ
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Sodelujoči iz VŠZNJ
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Simona Hvalič Touzery
doc. dr. Joca Zurc
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

Trajanje
2011

Mednarodna znanstvena konferenca: »Novi trendi v sodobni
zdravstveni negi – razvijanje raziskovanja, izobraževanja in
multisektorskega partnerskega sodelovanja«

VŠZNJ
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Saša Kadivec
mag. Boris Miha Kaučič

2009

c. Raziskovalno pedagoško sodelovanje:
Razpis / Poziv
Poziv za dodatno (so)financiranje programskih skupin zaradi vključitve članov v pedagoški proces v
šolskem letu 2009/2010
Poziv za dodatno (so)financiranje programskih skupin zaradi vključitve članov v pedagoški proces v
šolskem letu 2008/2009

Število raziskovalnih ur
255

Obdobje
2010

340

2009

V letu 2011 poziva ARRS ni bilo. V letu 2012 prijavna vloga ni bila izbrana.
VŠZNJ ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega, registrirano na ARRS (2672) podatki o skupini in njeni uspešnosti so dosegljivi na
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3468 in v poglavju 4. 2. tega poročila.
2. Drugi pomembnejši nacionalni razvojni in raziskovalni projekti iz sredstev MIZKŠ (MIZKŠ), Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za zdravje
V obdobju 2009 do 2012 so bili uspešno zaključeni raziskovalni in razvojni projekti:
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a. Ministrstvo za zdravje RS:
Razpis

Naziv projekta

Sodelujoči

Trajanje

Javni razpis za sofinanciranje programov
varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in
2012
Javni razpis za sofinanciranje redne
dejavnosti društev, ustanov in zasebnih
zavodov ter razvojnih programov
nepridobitnih organizacij na področju
varovanja in krepitve zdravja v letih
2009/2010
Ministrstvo za zdravje, pogodba št. C271107Y000217

»Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih
(dijakov) o tveganem pitju alkohola«

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

2011-2012

Finančna
sredstva
10.000,00 EUR

»Medgeneracijsko sodelovanje v promociji
zdravja«

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

2009-2010

11.700,00 EUR

Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo
upravljavsko raven v bolnišnici

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru,
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice,
Mednarodni inštitut za razvoj menedžmenta v
zdravstvu

2007-2008

/

b. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport :
Razpis

Naziv projekta

Sodelujoči

Trajanje

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih
2011-2013 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«
Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesasofinanciranje 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«

»Sofinanciranje vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letih 2011-2013« drugo
odpiranje

University of Aberdeen
Swansea University
Trinity College Dublin
Universita degli studi di Udine

2012-2013

»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«

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

2012-2013
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Finančna
sredstva
Realizacija v
2013.
Predvidena
finančna
sredstva v višini
20.125,00 EUR

Realizacija v
2013.
Predvidena
finančna
sredstva v višini
50.000,00 EUR.
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Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesasofinanciranje 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«

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih
2011-2013 v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne

»Sofinanciranje vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letih 2011-2013« prvo
odpiranje
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Fakulteta za socialno delo Univerze v
Ljubljani
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.
Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice
University of Aberdeen
Swansea University

2012

49.194,69 EUR

2011-2012

22.759,64 EUR
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prioritete 3. »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«
Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa Vključevanje 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«
Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v 2010 v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 20072013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«
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«

Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje
vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški
proces v letih 2009 in 2010, Naloge, pomembne za
razvoj visokega šolstva – program Evropskih
skupnosti Erasmus Mundus 2009-2013 v okviru
Akcije I

»4. šola za klinične mentorje: Napredna
znanja za kakovostno delo s študenti
zdravstvene nege – poklicna etika in
kontinuiran profesonalni razvoj«

UWS University of the West Scotland
Trinity College
Centre of Expertise in Longevity and
Long-term Care
Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice
University of Aberdeen
UWS University of the West Scotland

2011

39.780,68 EUR

Sofinanciranje vključevanja gostujočih
visokošolskih učiteljev v 2010

Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice
University of Aberdeen
Swansea University
UWS University of the West Scotland

2010

15.537,07 EUR

»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«
»Usposabljanje kliničnih mentorjev in
študentov zdravstvene nege za
kakovostno delo s starostniki priložnosti za izboljšanje klinične prakse
na področju zdravstvene nege
starostnika«
»Usposabljanje mentorjev za klinično
usposabljanje študentov programa 1.
stopnje Zdravstvena nega –
povezovanje teorije in prakse na
področju raziskovanja«
Skupni programi Erasmus Mundus
(Joint Programmes) za magistrske in
doktorske študijske programe

Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice

2010

59.895,99 EUR

Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice

2010

39.407,56 EUR

Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice
University of Aberdeen
UWS University of the West Scotland

2009

29.702,24 EUR

Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice

2009-2010

2.281,58 EUR
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Deleži zaposlitve v FTE po letih iz projektov raziskovanja in razvoja na VŠZNJ:

ARRS – vpetost raziskovalcev
zaposlitev raziskovalca iz sredstev na ARRS

2008

2009

2010

2011

2012

0,0085

0,26

0,1645

0,20

0,20

0,5

0,15

0,2

0,2

0,404

1,83

0,66

2,00

0,17

0,25

MIZKŠ- razvojni projekti na razpisih
Ministrstvo za zdravje

0,13

Mednarodni projekti

0,32

SKUPAJ ARRS+MIZKŠ+MZ v FTE

0,0085

0,794

1,9945

1,23

2,77

Iz sredstev raziskovalne in razvojne dejavnosti je bilo v letu 2012:
- 0,20 FTE iz sredstev ARRS – projekti in programi
- 2,00 FTE iz razpisov MIZKŠ – razpis »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov
ter izvedbe kliničnega usposabljanja« in »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« «
- 0,25 FTE iz razpisov MZ – razpis »Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«
- 0,32 FTE iz mednarodnih razpisov – razpis »Family Health Nursing in European Communities«
Skupaj zaposleni iz raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2012 je 2,77 FTE
3. Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti
VŠZNJ sodeluje v naslednjih mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektih:
Naslov projekta

Sodelujoči

Raziskovalci VŠZNJ

Trajanje

»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 2012-1-NO1-ERA10-04941-Works in
Progress)
»Becoming a nurse: A multi-method study
on expenditures by families and students«

Høgskolen i Oslo og Akerhus, Fakultet for helsefag, Norge,
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenia,
School of Nursing and Midwifery Trinity College Dublin,
Ireland,
Polytechnic Institute of Leiria, School of Health Sciences
Portugal,
University of Malta.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc

2012-2013

Università degli studi di Udine, Italija
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

2012-2013
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Finančna
sredstva
Sredstva EU
razpisa,
povrnitev
stroškov
potovanj in
nastanitev za
študente in
učitelje
Lastno
financiranje in
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»Prevention of sexualized violence in
Sports - Impulses for an open, secure and
sound sporting environment in Europe«
(EAC-2011-0458)

»Development and Coordination of a
Network of Nursing Educators and
Regulators« (SANCO/1/2009)
»Developing Proposals fot 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«, št.
2011-1-NO1-ERA10-03310 Works in
Progress, LIFELONG LEARNING
PROGRAMME
»Leadership and its Association with Work
Performance and Job Satisfaction among
Nurses: A Comparison Between Two
European Countries«
»Curriculum Meeting Points Understanding the European Master and
the American Doctor of Nursing Practice«

»Factors affecting the Professional Esteem

Grčija
Norveška
Velika Britanija
Češka
Španija
Ciper
Danska
Belgija
Slovenija
18 držav članic EU, predstavniki zbornic, združenj in
visokošolskih institucij, nosilec projekta je Nemčija
Oslo and Akershus University College of Applied Science,
Norveška,
Instituto Politécnico de Leiria, Portugal,
Trinity College Dublin, Ireland,
College of Nursing Jesenice, Slovenia

doc. dr. Joca Zurc

2012-2013

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Drugi člani projektne skupine iz
Slovenije: Martina Škrabec,
Miha Okrožnik
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc

2011-2013

2011-2013

financiranje v
okviru
dobljenega
projekta 5. šola
za klinične
mentorje
Sredstva EU
razpisa,
povrnitev
stroškov
potovanj

Povrnitev
stroškov
potovanj in
nastanitev
Sredstva EU
razpisa,
povrnitev
stroškov
potovanj in
nastanitev za
študente in
učitelje
Lastna sredstva

Trinity College, Dublin Ireland
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Katja Skinder Savić
Sedina Kalender Smajlović

2011 dalje

Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences,
Norway
Columbia University, NYC USA
Fairfield University, Fairfield, USA
Lunds Universitet, Lund Sweden
Escola Superior do Saudé, Leiria Portugal
Trinity College, Dublin Ireland
Bournemouth University, Bournemouth England
College of Nursing, Jesenice, Jesenice Slovenia
Viborg sygeplejeskole, Viborg Denmark
Riga Stradins University, Riga Latvia
University of the West of Scotland,

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
Sanela Pivač

2010-2011

Sredstva EU
projekta,
povrnitev
stroškov
potovanj in
nastanitev za
študente in
učitelje

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

2010-2011

Lastna sredstva
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of Health Care Professionals Working with
Older People«

»Family Health Nursing in European
Communities«
(518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUSECDCE)

»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«

Faculty of Education, Health and Social Sciences, UK.
Sodelujoči visokošolski zavodi:
College of Nursing Jesenice, Slovenia;
Institute of Safety Engineering, University of Wuppertal,
Wuppertal, Germany;
Malardalen University Eskiltuna, Sweden;
Ersta Skondal Hogskola, Stockholm, Sweden;
Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic
University, USA;
Tokyo Geriatric Hospital and Institute of Gerontology, Human
Care Research Team, Japan
University of the West of Scotland, Faculty of Education,
Health and Social Sciences, UK.
Sodelujoči visokošolski zavodi:
College of Nursing Jesenice, Slovenia;
Nursing Association of Armenia;
Yerevan State Medical College, Armenia;
University of Economics and Innovation, Poland;
Instituto Politécnico de Beja-escola Superior de Saúde,
Portugal;
University Witten, Germany;
Alicante University, Spain;
Ministry of Health, Spain;
University of Rome, Italy;
University of Craiova, Romania;
Lucian Blaga University, Romania;
Romanian Nursing Association
Oslo and Akershus University College of Applied Science,
Norveška,
Instituto Politécnico de Leiria, Portugal;
Trinity College Dublin;
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

doc. dr. Joca Zurc
dr. Simona Hvalič Touzery

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Karmen Romih
mag. Jožica Ramšak Pajk
dr. Simona Hvalič Touzery

2010-2013

24.820,00 EUR,
prilivi 2012,
2013, 2014

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc
mag. Andreja Prebil

2010 - 2011

Lastna sredstva

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice se je prijavila na javni razpis Lifelong learning programme projekt - Leonardo da Vinci z naslovom »Slovenian DRG
coding school«. Rezultati javnega razpisa bodo znani marca 2012.

65

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

Raziskovalna in razvojna dejavnost, realizacija 2012:
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011
Vpetost v klinično
okolje preko
raziskovalnih
projektov

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

-

-

-

Dvig nivoja znanja
kliničnih mentorjev
preko raziskovalnih
in razvojnih
projektov

-

Delovanje raziskovalne skupine
Klinika Golnik in VŠZNJ,
nadaljevanje z raziskovalnim
delom, priprava raziskovalnega
poročila in predstavitev
raziskave.
Delovanje raziskovalne skupine
Onkološkega inštituta in VŠZNJ,
nadaljevanje z raziskovalnim
delom, priprava raziskovalnega
poročila in predstavitev
raziskave, zaključek projekta.
VŠZNJ se vključi v več
institucionalno raziskovalno
skupino, priprava raziskovalnega
načrta za del raziskave, kjer je
zadolžena VŠZNJ, izvedba
raziskave.
Delovanje raziskovalne skupine,
izvedba raziskave, priprava
raziskovalnega poročila in
predstavitev raziskave.
Priprava strokovnih izhodišč za
obe prijavi, pridobitev priznanih
predavateljev, priprava
programa, izvedba raziskave,
priprava študijskega gradiva idr.

Ime kazalnika
Ime: Aktivni
raziskovalni
projekti ARRS

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (leto
in vrednost)
Od 2007 naprej

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2011

1. Nadaljevanje P3-0360, program za obdobje 2009-

2.

3.
4.

Ime: Aktivni
raziskovalni in
razvojni projekti
MZ
Ime: Aktivni
raziskovalni in
razvojni projekti
MIZKŠ (MIZKŠ)
(razpis ESS)

-

Povabilo tujih visokošolskih

Ime: Aktivni

ARRS

2014: »Celostna obravnava alergijskih bolezni in
astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«,
nosilec –Klinika Golnik, sodeluje VŠZNJ.
Zaključek CRP V3-1048, program za obdobje
2010-2012, »Izdelava strokovnih podlag za
zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov
učinkovitosti državnega programa obvladovanja
raka«, nosilec Onkološki inštitut Ljubljana,
sodeluje VŠZNJ.
L7-3653 (C), E-podpora procesa zdravstvene
oskrbe, vključitev VŠZNJ v projekt
Prijave na razpise ARRS: znanstveni sestanki,
mladi raziskovalci, aplikativni in temeljni projekti

Od 2009 naprej

1.

Izvedena izobraževanja mladostnikov, delavnice,
zaključek projekta »Alkohol in mladi - ozaveščanje
mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«

Ministrstvo za
zdravje, VŠZNJ

Od 2009 naprej

1.

Pridobljen projekt »5. šola za klinične mentorje:
Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki
didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov
ter izvedbe kliničnega usposabljanja«. Izvedba
dogodkov ter zaključek projekta z raziskovalnim
poročilom.
Pridobljen projekt »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«, izvedba dveh dogodkov, zaključek v
2013.
j«
»Sofinanciranje vključevanja gostujočih

ESS, razpis
MIZKŠ (MIZKŠ)
za izobraževanje
za klinične
mentorje

2.

Izvedba

Predvideni viri
financiranja

Od 2010 naprej
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1.

ESS, razpis
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študijskega
programa druge
stopnje
Zdravstvena nega
Mednarodna
raziskovalna
vključenost

-

učiteljev k izvedbi študijskega
programa druge stopnje
Zdravstvena nega, izvedba

raziskovalni in
razvojni projekti
MIZKŠ (razpis
ESS)

Delo raziskovalnih skupin po že
pripravljenih načrtih posamezne
raziskave

Ime: Aktivni
raziskovalni
mednarodni
projekti

2.

Od 2010 naprej

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih
2011-2013« prvo odpiranje, zaključek.
Pridobitev novega projekta »Sofinanciranje
vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v
pedagoški proces v letih 2011-2013« drugo
odpiranje, zaključek v 2013.
Nadaljevanje dela na projektu »Leadership and its
Association with Work Performance and Job
Satisfaction among Nurses: A Comparison
Between Two European Countries«.
Nadaljevanje dela na projektu »Family Health
Nursing in European Communities«, 2010-2012
(projekt št. 518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUSECDCE)
Nadaljevanje aktivnosti na »Works in Progress:
Developing Proposals fot the Master
project/thesis/capstone in Nursing and the Allied
Professions that contributes to the develoopment
of new Nursing and Allied Professional Knowledge
in Europe, 2010-2012
(projekt št. 2011-1-NO1-ERA10-03310 Works in
Progress)
Nadaljevanje projekta »Factors affecting the
Professional Esteem of Health Care Professionals
Working with Older People«, 2009-2012
.Vključitev v projekt SANCO - EU-Project:
»Development and Coordination of a Network of
Nursing Educators and Regulators«
(SANCO/1/2009)
Vključitev v nov ciklus projekt »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 2012-1-NO1-ERA10-04941-Works in
Progress) – dvotedenska šola za magistrske
študente z udeležbo treh študentk in dveh VSU.
Vzpostavitev projekta Vzpostavitev novega
projekta »Becoming a nurse: A multi-method study
on expenditures by families and students«,
pregled literature in izvedba razisakve na študentih
zdarvstvene nege štirih šol v RS;

MIZKŠ (MIZKŠ)
za vključevanje
tujih visokošolskih
učiteljev
Lastna sredstva

Sredstva EU
pridobljena na
razpisu

Sredstva EU
pridobljena na
razpisu

Sredstva EU

Sredstva v sklopu
projekta 5. šola za
klinične mentorje
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8.

Pridobivanje novih
raziskovalnih in
razvojnih projektov
na razpisih

-

Spremljanje razpisov
Določitev skupin za prijavo in
odgovornih oseb

Ime: Spremljanje in
prijava na razpise

Od 2008 naprej

1.
2.
3.
4.

Objava rezultatov
raziskave

-

Vključevanje priprave objave v
letne razvojne načrte zaposlenih

Razširjanje znanja
o pomenu
raziskovanja in
razvoja

-

Priprava programa Centra in
realizacija dogodkov

Drugi kazalniki
dela

-

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

-

Vključitev v projekt »Prevention of sexualized
violence in Sports - Impulses for an open, secure
and sound sporting environment in Europe« (EAC2011-0458)
ARRS projekti: temeljni, aplikativni, CRP, vpetost
raziskovalcev, mladi raziskovalci, nakup revij,
znanstveni sestanki
MIZKŠ (MIZKŠ): gostujoči tuji visokošolski učitelji,
usposabljanje kliničnih mentorjev, drugi razvojni
projekti
MZ: projekti krepitve zdravja v družbi
LLP - Leonardo da Vinci project »Slovenian DRG
coding school«
Priprava in objava znanstvenih člankov in
prispevkov na znanstvenih konferencah na osnovi
izvedenih raziskav

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

Od 2007 naprej

1.

Od 2008 naprej

1.

Ime: Kazalniki
razvoja
raziskovanja

Od 2008 naprej

Kazalniki raziskovalnega dela za leto 2012:
pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz
ARRS (CRP), MIZKŠ (MIZKŠ), MZ in drugih virov.
aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah,
poletnih šolah, posvetih idr.
Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela VŠZNJ
v domačih in mednarodnih revijah.
Število citatov in točk ter izpolnjevanje pogojev
raziskovalcev VŠZNJ 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.
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Center: priprava 5. mednarodne znanstvene
konference, 4. šole raziskovanja, razvojnih
izobraževanj za usposabljanje kliničnih mentorjev,
visokošolskih učiteljev in visokošolskih strokovnih
sodelavcev

Sredstva EU za
povračilo potnih
stroškov
Lastna sredstva
za financiranje
prijav

Lastna sredstva

Lastna sredstva,
kotizacija
dogodka,
sponzorji dogodka
Lastna sredstva,
sredstva MIZKŠ
(MIZKŠ), MZ,
ARRS
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3.3.4 Financiranje in upravljanje:
Kratkoročni letni cilj za leto 2012
Dopolnitve v obstoječi ureditvi registra
organizacijskih upravnih aktov glede na
priporočila notranje presoje
Priprava pogodb za izvedbo klinične
prakse v obliki izbirnega kliničnega
usposabljanja za 2011/2012

Ukrepi (naloge), ki so
potrebni za uresničitev
oz. ohranitev
Pregled obstoječega
registra in dopolnitev z
registrom dodatnih
obrazcev
Pridobitev podatkov o
aktivnih učnih bazah, ki
bodo sprejele študente
VŠZNJ, priprava predloga
pogodbe
Priprava predloga
pogodbe, ažuriranje
podatkov o izvajalcih,
priprava pogodb ločeno 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
2012

Predvideni viri
financiranja

Urejenost organizacijsko upravnih
aktov VŠZNJ v skladu z
zahtevami standardov kakovosti
in Poslovnika kakovosti
Ureditev poslovanja z učnimi
bazami

MIZKŠ in drugi
viri

Priprava pogodb z
učnimi bazami

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

Priprava pogodb z
učnimi bazami

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

Ureditev poslovanja z učnimi
bazami

MIZKŠ in drugi
viri

NPO 2011/2012, priprava
prijav oz. sprememb prijav,
pogodb
Priprava predloga pogodb,
priprava pogodb v skladu z
NPO 2011/2012

Priprava pogodb za
zaposlene

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

Ureditev kadrovskih zadev

MIZKŠ in drugi
viri

Ureditev kadrovskih zadev

MIZKŠ in drugi
viri

Dopolnitve v obstoječi postavitvi
Kataloga informacij javnega značaja

Pregled obstoječe
postavitve KIJZ, dopolnitve
z aktualnimi podatki

Obveščanje javnosti

Od 2007 naprej na
spletni strani

Ažuriran KIJZ

MIZKŠ in drugi
viri

Izobraževanje in vaje iz katalogizacije

Pridobitev znanj za
prevzemanje zapisov in
zaloga

Usposabljanje
bibliotekarke za
strokovne naloge

Enkratna naloga

MIZKŠ in drugi
viri

Izobraževanje na področju novosti pri
prijavi projektov in pripravi zahtevkov

Pridobitev ustreznih
informacij za prijavo
projektov in izpolnjevanje
zahtevkov

Usposabljanje
zapsolenih za
strokovne naloge

Kontinuirana naloga od
2008 naprej

Opravljen tečaj Uporaba
programske opreme
COBISS3/Prevzemanje zapisov
in zaloga
Pravilno izpolnjevanje
dokumentacije zahtevkov in
projektov

Priprava pogodb za izvedbo klinične
prakse za študijsko leto 2011/2012

Priprava pogodb in prijava dopolnilno
zaposlenih
Priprava pogodb o naročilu avtorskega
dela in podjemnih pogodb

Priprava pogodb za
pogodbene izvajalce
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MIZKŠ in drugi
viri

MIZKŠ in drugi
viri
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Izobraževanje s področja celovitega
obvladovanja kakovosti

Pridobitev strokovnih
vsebin za vzpostavitev
standardov kakovosti

Usposabljanje
zaposlene za
strokovne naloge

Kontinuirana naloga od
2011 naprej

Poznavanje orodij kakovosti –
učinkovitost, ukrepi, izboljšave,
model odličnosti

MIZKŠ in drugi
viri

Izvedba izobraževanja na področju
Varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva

Organiziranje
izobraževanja zaposlenih,
opravljanje izpita, praktično
usposabljanje

Usposabljanje
zaposlenih za
strokovne naloge

Kontinuirana naloga od
2008 naprej

Pridobitev potrdila o opravljenem
izobraževanju in usposabljanju

MIZKŠ in drugi
viri

3.3.5 Spremljanje in izboljševanje kakovosti, načrt 2012:
Kratkoročni letni cilj za leto 2012
Aktivnosti za pridobitev standarda ISO
9001 in standarda za Kakovost vzgoje
in izobraževanja, pričetek aktivnosti za
mednarodno akreditacijo šole in
programov

Samoevalvacija

Ukrepi (naloge), ki so
potrebni za uresničitev
oz. ohranitev
izvedeni ukrepi
izboljšav po notranji
presoji v 2011
izveden vodstveni
pregled (februar
2012)
izvedena prvi in drugi
del zunanje presoje
(april 2012)
-

-

Posodobiti kazalnike
spremljanja glede na
normativne akte in
ugotovitve prejšnjih
evalvacij
Priprava načrta
samoevalvacijskega
anketiranja za
študijsko leto
2011/2012

Certificiranje sistema
kakovosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
Aktivnost poteka od 2009
naprej

Samoevalvacija
delovanja VŠZNJ

Aktivnost poteka od 2007
naprej

Ime kazalnika
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Ciljna vrednost kazalnika v letu
2012
Certificiranje dejavnosti VŠZNJ
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.
Narediti poglobljene multivairatne
analize rezultatov evalvacije
2011/2012 in na osnovi
ugotovitev posodobiti merske
instrumente – vprašalnike za
spremljanje kakovosti izvedbe
izobraževalnih in upravnih
procesov na VŠZNJ
Pripraviti in spremljati kazalnike iz
ReNPVŠ 2011-2010, Evropskih
standardov za kakovost visokega
šolstva (prvi del)

Predvideni viri
financiranja
MIZKŠ in drugi
viri

MIZKŠ in drugi
viri
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Kakovost pedagoškega osebja

-

-

Nagrajevanje in motivacija študentov in
VSU/VSS

-

-

Izdelava meril za
izvolitev v naziv po
standardih NAKVIS
redno obvezno
izobraževanje s
poodročja
visokošolske didaktike

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

Izvedba postopka
podelitve pohval,
priznanj in nagrad
VŠZNJ za izjemne
dosežke na
znanstvenoraziskovalnem in
izobraževalnem
področju za študijsko
leto 2011/2012
Podelitev priznanj za
prizadevno tutorsko

Nagrajevanje in
motivacija študentov
in VSU/VSS

Aktivnost podelitve
pohval, priznanj in
nagrad VŠZNJ poteka od
2011
Aktivnost podeliteve
priznanj za tutorsko
dejavnost poteka od
2010
Aktivnost podelitve
priznanj za humanitarno
delo in prostovoljstvo
poteka od 2012
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Priprava dokumenta Načrt
samoevalvacijskega anketiranja
za študijsko leto 2011/2012, in
sicer za področja evalvacije
teoretičnega dela študijskega
programa, evalvacije kliničnega
usposabljanja in evalvacije
visokošolskih učiteljev,
sodelavcev in nepedagoških
delavcev
Tekoča izvedba postopkov
izvolitev v nazive na osnovi
lastnih Meril za izvolitve v nazive
visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev VŠZNJ,
ki so bila izdelana na podlagi
minimalnih standardov za
izvolitev v nazive Sveta
Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu
Dopolnitve Meril glede
dokazovanja pedagoške
usposabljenosti kandidatov z
dokazili potrjenimi pedagoškimi
usposabljanji
Izvedba 4. zimske šole
visokošolske didaktike: Sodobne
učne strategije v visokošolskem
izobraževanju
Dopolnitve Pravilnika o nagradah,
priznanjih in pohvalah VŠZNJ
Dopolnitve Pravilnika o tutorskem
sistemu na VŠZNJ
Izdelava kriterijev in postopka
podelitve pohval študentom za
opravljeno humanitarno delo in
prostovoljstvo v okviru delovanja
Katedre za zdravstveno nego
VŠZNJ

MIZKŠ in drugi
viri

MIZKŠ in drugi
viri
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-

Uvedba e-izobraževanja

-

dejavnost študentom
tutorjev
Podelitev pohval
študentom za
humanitarno delo in
prostovoljstvo
Izvedba pilotnega
projekta uvedbe eizobraževanja na
predmetu
Organizacija,
management in
vodenje v zdravstvu in
zdravstveni negi v 2.
letniku rednega študija
pri seminarjih

E-izobraževanje

Aktivnost poteka od 2011

Nakup ustreznega programskega
orodja - spletna učilnica Moodle,
izobraževanje VSU, izdelava
priročnika za uporabo spletne
učilnice za visokošolske
učitelje/sodelavce in študente

MIZKŠ in drugi
viri

4 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU
2012
4.1

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

Leto 2012 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 zadeve, Komisija za diplomske zadeve, Komisija za magistrske zadeve, Komisija za kakovost in evalvacije, Komisija za tutorstvo in
Disciplinska komisija VŠZNJ. Največji dosežek na izobraževalni dejavnosti v letu 2012 je priprava vloge za preoblikovanje v Mednarodno fakulteto za zdravstvo in
vloge za reakreditacijo študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, ki sta bili obe oddani v obravnavo na Svet nacionalne agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu. Pripravili smo Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na VŠZNJ. Skozi vso leto smo se na področju izobraževalne dejavnosti posvečali
posebno pozornost kakovosti pedagoškega procesa in le-tega nenehno izboljševali. Prvič je samoevalvacijsko anketiranje potekalo na podlagi izdelanega načrta
samoevalvacijskega anketiranja, ki je vključeval anketiranje evalvacije teoretičnih predmetov in kliničnega usposabljanja. V letu 2012 smo podelili diplome 36
diplomantom študijskega programa prve stopnje in prvo diplomo na študijskem programu druge stopnje. Drugič smo podelili pohvale in nagrade najboljšim
študentom, diplomskim delom, visokošolskemu učitelju in sodelujoči organizaciji – Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, v kateri poteka
pomemben del kliničnega usposabljanja študentov VŠZNJ.
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Kratkoročni prednostni cilji
Spremljanje in nadgradnja
vzpostavljenega sistema
celovitega obvladovanja kakovosti
na področju študijskih in
izobraževalnih programov.

Pričakovani rezultati v letu
2012
Spremljanje in nadgradnja
samoevalvacijskih
postopkov dela šole v
skladu s sprejetimi Pravili
o spremljanju in
ocenjevanju kakovosti
pedagoškega in
raziskovalnega dela na
VŠZNJ ter Navodili o
izvajanju študentskih
anket o pedagoškem delu
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na VŠZNJ.
Evalvacijsko poročilo o
kakovosti pedagoškega in
upravnega dela na VŠZNJ
za leto 2011/2012.

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. Priprava načrta samoevalvacije VŠZNJ na pedagoškem in upravnem področju za študijsko
leto 2011/2012. Načrt je pripravil Referat za študijske in študentske zadeve (evalvacija teoretičnega dela
študijskega programa) in koordinatorica kliničnega usposabljanja (evalvacija kliničnega usposabljanja)
pod vodstvom prodekanje za izobraževanje. Senat VŠZNJ je Načrt anketiranja evalvacije izobraževalne
dejavnosti VŠZNJ potrdil na svoji 2. redni seji, dne 16. 11. 2011 (sklep št. 7). Na osnovi pozitivnih
rezultatov realizacije evalvacijskega anketiranja v študijskem letu 2011/2012 se je priprava Načrta
anketiranja nadaljevala tudi v študijskem letu 2012/2013 (potrdil Senat na svoji 3. redni seji, 12. 12. 2012,
sklep št. 49). V skladu s sprejetim načrtom samoevalvacije so bila izvedena vsa evalvacijska anketiranja v
študijskem letu 2011/2012 na naslednjih področjih izvedbe študijskega programa I. in II. stopnje
Zdravstvena nega:
spremljanje kakovosti izvajanja študijskega programa rednega in izrednega študija,
spremljanje kakovosti izvajanja pedagoškega dela na študijskem programu I. in II. stopnje med
študenti takoj po zaključku izvedbe predmeta,
ugotavljanje zadovoljstva študentov z vpisnim postopkom,
ugotavljanje zadovoljstva študentov v zvezi s kakovostjo izvedbe kabinetnih vaj Zdravstvena nega I
ter Zdravstvena nega otroka in mladostnika,
ugotavljanje zadovoljstva kliničnih mentorjev v učnih bazah z izvedbo kliničnega usposabljanja
študentov,
ugotavljanje zadovoljstva študentov s klinično prakso in učnimi bazami VŠZNJ,
ugotavljanje zadovoljstva študentov s tutorstvom,
ugotavljanje zadovoljstva notranje zaposlenih z delom na VŠZNJ,
ugotavljanje zadovoljstva visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev,
spremljanje diplomantov VŠZNJ, ki so diplomirali v študijskem letu 2011/2012.
Na osnovi zbranih in analiziranih podatkov je bilo izdelano Evalvacijsko poročilo o kakovosti
pedagoškega, izobraževalnega, raziskovalnega, razvojnega ter upravnega dela VŠZNJ za študijsko leto
2011/2012 in poslovno leto 2012.
Za področje samoevalvacije kliničnega usposabljanja so bile narejene poglobljene analize rezultatov, in
sicer faktorska analiza ocenjevanja zadovoljstva študentov VŠZNJ s kliničnim usposabljanjem ter
faktorska analiza ocenjevanja zadovoljstva kliničnih mentorjev v učnih bazah VŠZNJ s kliničnim
usposabljanjem študentov VŠZNJ. Dobljeni rezultati predstavljajo podlago za posodobitev merskih
instrumentov v študijskem letu 2012/2013.
V študijskem letu 2011/2012 je bila narejena evalvacija obrazcev za dokumentiranje klinične prakse in
njihovo posodabljanje in izboljševanje. Vsebinsko je bil dopolnjen obrazec »Evidenca prisotnosti študenta
na kliničnem usposabljanju« ter tehnično je bil oblikovan obrazec »Prijava odklona pri izvajanju kliničnega
usposabljanja študentov VŠZNJ«. Spremembe so bile potrjene na 12. seji Katedre za zdravstveno nego
VŠZNJ, dne 24. 9. 2012.
Ob zaključku študijskega leta 2011/2012 so bile narejene tri analize uspešnosti študentov po posameznih
predmetih in njihova predstavitev na seji Senata (julij 2012, začetek septembra 2012, konec septembra
2012 po zaključenih izvedbah vseh izpitov). Na osnovi analize študijske uspešnost študentov VŠZNJ je
Senat ob zaključku študijskega leta 2011/2012 na svoji prvi redni seji v študijskem letu 2012/2013, dne
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Spremljanje postopkov
diplomiranja in magistriranja na
VŠZNJ in uvajanje izboljšav na
osnovi letnega evalvacijskega
poročila.

Realizacija celotnega procesa
drugega postopka diplomiranja in
prvega postopka magistriranja.

16. 10. 2012 (sklep št. 13), sprejel dodatne izpitne roke pri naslednjih predmetih, ki so dosegli manj kot
50% prehodnost na rednem in izrednem študiju: Anatomija in Zdravstvena nega 1.
V maju 2012 je VŠZNJ pridobila 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 (KzP MODEL: 2008).
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 36 diplomantom študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ. V letu 2012 je
bil postopek diplomiranja nadgrajen s tehničnim pregledom diplomskega dela po pregledu in odobritvi
recenzentov ter končnem pregledu mentorja, pred oddajo vezanih diplomskih del. Komisija za diplomske
zadeve Senata VŠZNJ je v študijskem letu 2011/2012 podaljšala iz 6 mesecev na 12 mesecev rok za
podaljšanje veljavnosti naslova in dispozicije diplomskega dela od datuma izdaje Sklepa o diplomskem
delu. Navedeno je primerljivo s sorodnimi študijskimi programi v RS. Spremembe so bile zabeležene v 15.
členu Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje
Zdravstvena nega na VŠZNJ. Komisija za diplomske zadeve je tudi omejila možnost največ dveh
obravnav na sejah za posamezno dispozicijo. Postopek diplomiranja se je tudi nadgradil z novostjo v
slovenskem prostoru ob podelitvi diplom diplomantom študijskega programa Zdravstvena nega, in sicer z
izdelavo prisege za diplomante, ki je bila izdelana v 2011. Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je Visoki šoli za
zdravstveno nego Jesenice maja 2012 podelila pohvalo za razvoj prisege Angele Boškin za diplomante
zdravstvene nege.
V letu 2012 je bil v celoti prvič realiziran tudi postopek magistriranja, od obravnav in potrditev dispozicij
magistrskih del na Komisiji za magistrske zadeve, preko oddaje prvega magistrskega dela, do prvega
zagovora in podelitve diplome prvi diplomantki študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega na
VŠZNJ. Dne 9. 10. 2012 je bil opravljen prvi zagovor magistrskega dela na VŠZNJ. Kandidatka Tanja
Torkar, ki se je na študijski program druge stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ vpisala v študijskem letu
2009/2010, je uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Stališča strokovnih delavcev v šolstvu in
zdravstvu do koncepta ‘School Nurse’ v osnovnih šolah«. Diplomantki študijskega programa druge
stopnje je bil svečana diplomska listina podeljena dne 26. 10. 2012. S tem je VŠZNJ realizirala celoten
postopek izvedbe študijskega programa druge stopnje.
Oba postopka diplomiranja in magistriranja sta bila natančno spremljana, izboljšave so bile vnesene v
Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela in Pravilnik o postopku priprave in zagovora
magistrskega dela.
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 2011/2012.
Študenti prve in druge stopnje študijskega programa Zdravstvena nega so v letu 2012 javno objavili 31
prispevkov (objave v zborniku 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, zbornik
mednarodne znanstvene konference Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Zbornik kongresa
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, 5. dnevi Angele Boškin – zbornik, 3. simpozij Katedre za
temeljne vede, strokovni časopis Utrip ter znanstvena revija Obzornik zdravstvene nege).
Raziskovalno delo študentov prve in druge stopnje je bilo spodbujeno tudi z vključitvijo v projekt 5. šole za
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Skrb za izvrševanje pravnih aktov
s področja izobraževalne
dejavnosti.

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

klinične mentorje »Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti
pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«. Za udeležbo na štirih dogodkih, ki so potekali meseca
junija in julija v organizaciji VŠZNJ, so po sklepu Senata VŠZNJ (8. redna seja, dne 4. 7. 2012, sklep št.
7) udeleženci prejeli 2 ECTS, za udeležbo na posameznem dogodku pa 0,5 ECTS. Študentke študijskega
programa druge stopnje Zdravstvena nega so na dogodkih sodelovale kot aktivne udeleženke –
predavateljice (izvedenih 5 predavanj). VŠZNJ je v letu poskušala pridobiti tudi mladega raziskovalca,
oddala je eno kandidaturo, ki pa na Javnem razpisu ARRS ni bila sprejeta.
V letu 2012 je bil ustanovljen tudi ALUMNI klub, katerega namen je vzpostaviti in negovati povezanost in
komunikacijo med diplomanti vseh generacij, negovati pripadnost diplomantov šoli, promovirati dosežke
diplomantov VŠZNJ 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 VŠZNJ, 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:
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega,
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena
nega,
Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje
Zdravstvena nega na VŠZNJ,
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje
Zdravstvena nega na VŠZNJ,
Pravilnik o tutorskem sistemu na VŠZNJ,
Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah VŠZNJ,
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na
VŠZNJ,
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na
VŠZNJ,
Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na prvi in drugi stopnji študijskega programa
Zdravstvena nega na VŠZNJ,
Navodila o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na VŠZNJ,
Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v učnih
bazah,
Navodilo in informacije študentu VŠZNJ za izbirno klinično usposabljanje,
Navodila za izdelavo dispozicije diplomskega dela,
Navodila za izdelavo dispozicije magistrska dela,
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Priprava novega študijskega
programa 2. stopnje Promocija
zdravja.

Priprava dokumentacije in oddaja
vloge v postopek akreditacije.

Realizacija mednarodnega
sodelovanja v študijskem letu
2011/2012.

Realizacija letnega načrta
mednarodnih izmenjav.

Navodila za izdelavo diplomskega dela,
Navodila za izdelavo magistrskega dela,
Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na VŠZNJ - študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega.
Na novo so bili v študijskem letu 2011/2012 in letu 2012 pripravljeni in sprejeti naslednji pravni akti:
Priloga k diplomi za študijski program druge stopnje Zdravstvena nega,
Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na VŠZNJ,
Pravilnik o založniški dejavnosti VŠZNJ.
Fazno realizirano. Pripravljen je bil predmetnik z opisi predmetov študijskega programa druge stopnje za
1. in 2. letnik, pripravljena je bila tudi primerjava s tremi primerljivimi tujimi magistrskimi študijskimi
programi promocije zdravja. Prijavna dokumentacije ni bila še oddana v postopek akreditacije novega
študijskega programa na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu, zaradi usklajevanja in
izbora nosilcev predmetov iz sorodnih visokošolskih in raziskovalnih inštitucij (Inštitut za varovanje
zdravja, Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete UL) in visokošolskih inštitucij, ki bi se lahko
vključile v izvedbo programa. Gre za izrazito pomanjkanje visokošolskih učiteljev / strokovnjakov na
področju promocije zdravja v slovenskem visokošolskem akademskem prostoru. Ob zaključku leta 2012
je bil narejen v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS prvi izbor nosilcev in izvajalcev
predlaganega študijskega programa druge stopnje, katerega prijava bo tako lahko realizirana v letu 2013.
V postopku izbora strokovnjakov – izvajalcev študijskega programa – je bil tudi usklajen in zaključen
predmetnik 1. in 2. letnika študijskega programa.
Realizirano. V letu 2012 smo gostili sedem uveljavljenih visokošolskih profesoric na programu 2. stopnje:
izr. prof. dr. Fiona Murphy pri predmetu Teorija in praksa zdravstvene nege, doc. dr. Alyson Kettles pri
predmetu Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi, izr. prof. dr. Joy Merrell Primarno zdravstveno
varstvo in patronažna zdravstvena nega, dr. Elizabeth A. Curtis, Vodenje zaposlenih, izr. prof. dr. Alice
Kiger pri dveh predmetih, Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege ter Edukacijski in
mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege in doc. dr. Angelo Kydd in dr. Ivo Holmerovà pri
predmetu Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo. Predavateljice so bile nosilke ali sonosilke
navedenih predmetov in so jih izvajale v sodelovanju s slovenskimi učitelji. Študentom je bilo omogočeno,
da so dobili aktualne in mednarodno primerljive vsebine iz posameznih področij. Poudarjena je bila vloga
EBP – na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege.
V okviru mednarodnega seminarja Works in progress namenjenega magistrtskim študentom je gostovalo
šest VŠU: trije iz Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Institute of Nursing,
Norveška, dva iz Trinity College Dublin, Irska in eden iz Politehnike Leiria, Portugalska.
Na študijskem programu prve stopnje so s predavanji na krajših gostovanjih na šoli ob navedenih
predavateljicah v letu 2012 sodelovali še 3 VSU in strokovnih sodelavcev iz tujine: Irmeli Katainen z
JAMK University of Applied Sciences (School of Health and Social Studies), Finska; Joanne Brooke z
University of Greenwich, School of Health and Social Care, VB; dr. Štefania Andrašcíková z University of
Presov, Faculty of Health Care Professions, Slovaška.
Kot predavatelji na dogodkih Centra je sodelovalo 9 tujih VŠU: dr. Elizabeth Curtis s Trinity College
Dublin, School of Nursing and Midwifery, Irska; dr. Fiona Murphy, Swansea University, School of Human
and Health Sciences, Velika Britanija; dr. Alvisa Palese z University of Udine; dr. Angela Kydd, dr.
Pauline Banks, Margaret Brown z University of the West of Scotland, School of Health Nursing and
Midwifery, United Kingdom; dr. Lubica Rybárová in dr. Štefania Andrašcíková University of Presov,
Faculty of Health Care Professions; dr. Alyson M. Kettles; King's College in University of Aberdeen.
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Nagrajevanje študentov

Nagrajevanje najuspešnejših
študentov v študijskem letu
2011/2012

Integriran proces načrtovanja
predavanj, seminarjev, kabinetnih
vaj in klinične prakse pri predmetih
modulov zdravstvena nega,
temeljne vede in družbene vede
za študijsko leto 2012/2013.

Priprava integriranega urnika za
študijski program I. in II. stopnje
Zdravstvena nega za študijsko
leto 2012/2013.

Predstavitev šole in študijskih
programov bodočim študentom,

Predstavitev vizije, aktivnosti in
delovanja VŠZNJ študentom,

Septembra 2012 smo gostili tudi sedemčlansko tajsko delegacijo v okviru njihovega projekta
»International Healthcare Service Supply Chain and Logistic Management«.
Realizirano. V letu 2012 je bilo izvedeno drugo nagrajevanje izjemnih uspehov in dosežkov na
znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju študentov in visokošolskih učiteljev/sodelavcev v
študijskem letu 2010/2011. Podelitev nagrad, za katero je bil pripravljen poseben protokol, je potekala ob
drugi podelitvi diplom, dne 26. 10. 2012. Podeljene so bile sledeče nagrade:
- Pohvala VŠZNJ: 4 študentkam z najvišjim povprečjem ocen posameznega letnika I. in II. stopnje,
- Nagrada Angele Boškin: 2 najboljšim diplomskim delom za nadpovprečne raziskave,
- Priznanje Angele Boškin za učitelje: 1 visokošolski učiteljici (modul temeljne vede) za pedagoško delo v
študijskem letu 2011/2012,
- Priznanje VŠZNJ: 1 sodelujoči organizaciji za sodelovanje z VŠZNJ na področju kliničnega
usposabljanja študentov (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik).
Fazno realizirano. Integriran urnik za študijski program I. stopnje Zdravstvena nega (1., 2., 3., letnik) in
študijski program II. stopnje Zdravstvena nega (1., 2. letnik) je bil realiziran glede na prostorske in
kadrovske zmožnosti VŠZNJ in učnih baz, v katerih poteka klinično usposabljanje, ter glede na ocene in
mnenja visokošolskih učiteljev in študentov (rezultati evalvacije 2011/2012).
Meseca junija 2012 je bil vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem poslan dopis z vprašalnikom o
razpoložljivosti in željah pri postavitvi urnika za študijsko leto 2012/2013. S tem smo pridobili pomembne
podatke o razpoložljivosti visokošolskih učiteljev, predvsem dopolnilno in avtorsko zaposlenih, 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 VŠZNJ in ima zato večjo
možnost prilagajanja v primerjavi s kliničnim usposabljanjem v zdravstvenih ustanovah. V primerjavi s
preteklimi študijskimi leti je bila narejena tudi ena izboljšava in sprememba v urniku 3. letnika študijskega
programa prve stopnje Zdravstvena nega. Izbirni predmet Paliativna oskrba se je na predlog nosilke
predmeta in Študentskega sveta uvrstil v izvedbo zimskega semestra študijskega leta 2012/2013, z
namenom doseganja večje uravnoteženosti študijskih obremenitev študentov s pripravo seminarjev v
letnem semestru 3. letnika študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega, ko poteka izvedba vseh
treh izbirnih predmetov.
Na izrednem študiju na študijskem programu I. in II. 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 letu 2012 je bila posebna pozornost namenjena tudi načrtovanju izpitnih rokov za študijsko leto
2012/2013, in sicer se je prvi izpitni rok pri vseh predmetih rednega in izrednega študija I. in II. stopnje
načrtoval 14 dni takoj po zaključku vseh obveznosti na predmetu, ostali izpitni roki pa so se enakomerno
razpisali v izpitnih obdobjih (zimsko, poletno, jesensko), ki so bila določena s Študijskim koledarjem. Za
predmete, pri katerih je bila dosežena manj kot 50% uspešnost v študijskem letu 2011/2012, so se
razpisali izpitni roki za prejšnje generacije v zimskem semestru in v zimskem izpitnem obdobju
študijskega leta 2012/2013.
Realizirano. Študentski svet je s svojimi člani kot tudi s pridobitvijo ostalih rednih in izrednih študentov
VŠZNJ v študijskem letu 2011/2012 sodeloval pri izvedbi sledečih dogodkov:
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študentom 1. letnika, gostujočim
profesorjem in zainteresirani
javnosti.

učiteljem in zainteresirani
javnosti.

Izobraževanje za visokošolske
učitelje in sodelavce.

Realizacija Načrta izobraževanja
Centra za vseživljenjsko učenje,
karierno svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo VŠZNJ za leto 2012.

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.

Informativni dan: 10. in 11. 2. 2012.
Informativa 2012: 20. in 21. 1. 2012.
Prvi študijski dan 2011/2012 in 2012/2013: 1. 10. 2011 in 1. 10. 2012.
Sodelovanje pri predstavitvah študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega na srednjih
zdravstvenih šolah: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Jesenice, Ekonomska
gimnazija in srednja šola Radovljica ter druge srednje šole v gorenjski in ljubljanski regiji, ki so izrazile
interes po predstavitvi VŠZNJ in vpisu svojih dijakov.
Študentski svet je na omenjenih prireditvah sodeloval aktivno s predstavitvijo delovanja Študentskega
sveta, organiziranosti in obštudijskih aktivnosti študentov na VŠZNJ, 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 VŠZNJ.
VŠZNJ je svoje delovanje in študijske programe predstavila tudi na:
Informativni dan za študijski program druge stopnje: 14. 6., 3. 9. in 27. 9. 2012.
Uvodno predavanje za študente študijskega programa druge stopnje: 23. 10. 2012.
ob obiskih tujih delegacij (razvidno iz poročila mednarodnega sodelovanja).
Realizirano. V letu 2012 smo izvedli 13 izobraževalnih dogodkov. Izvedli smo 4. zimsko šolo tutorstva, 4.
zimsko šolo visokošolske didaktike, 4. posvet z mednarodno udeležbo: Moja kariera - Quo Vadis, 5.
Dneve Angele Boškin (v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice), 5. mednarodno znanstveno
konferenco s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, simpozij Aktivno staranje kot
multiprofesionalni izziv ter 5. in 6. šolo za klinične mentorje, v okviru katerih se je odvilo več dogodkov:
Raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu;
1. didaktična delavnica za klinične mentorje: Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju –
v dveh delih; Delavnica za klinične mentorje: Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe kliničnega
usposabljanja (32 udeležencev); 4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: »Integracija znanja in
potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi«.
Realizacija programa dela Centra za leto 2012 je predstavljena v nadaljevanju, v točki 4.1.1 (Oblike
neformalnega učenja) tega poročila.
Poseben poudarek pri izobraževanju za visokošolske učitelje in sodelavce je predstavljala četrta zimska
šola visokošolske didaktike z naslovom »Sodobne učne strategije v visokošolskem izobraževanju« je bila
izvedena v prostorih VŠZNJ, dne 10. 2. 2012. Na delavnici, ki jo je vodil doc. dr. Damjan Štefanc iz
Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, so se udeleženci
seznanili s temeljnimi pedagoškimi in didaktičnimi koncepti v visokošolskem izobraževanju kot so vzgoja,
izobraževanje, poučevanje, znanje in kompetence, z aktualnimi dilemami poučevanja v visokošolskem
izobraževanju, s konceptualni vidiki preverjanja in ocenjevanja znanja študentov ter z načrtovanjem in
izvajanjem ocenjevanja znanja študentov na področju učinkovitih pristopov k pisnemu, ustnemu in
spretnostnemu ocenjevanju. Četrte zimske šole visokošolske didaktike se je udeležilo 15 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Realizirano. V študijskem letu 2012/2013 je VŠZNJ uvedla pomembno novost pedagoškega procesa, in
sicer e-študij. Pilotni projekt je potekal 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.

78

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

Priprava učnih gradiv.

Priprava novih učnih gradiv po
akreditiranem učnem programu
za študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega in za študijski
program druge stopnje
Zdravstvena nega za študijsko
leto 2011/2012.

Kontinuirano spremljanje in

Izvedba tutorske dejavnosti v

V namen izvedbe e-študija je VŠZNJ vzpostavila na svojem portalu spletno učilnico Moodle, na katero
študenti in VSU/VSS vstopajo preko spletne strani http://www.vszn-je.si/. Na osnovi dobrih izkušenj
VŠZNJ s projektom e-študija nadaljuje tudi v študijskem letu 2012/2013, in sicer pri predmetih
Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi (2. letnik študija, seminarji, redni
študij), Zdravstvena nega 1 (1. letnik študija, seminarji, izredni študij), Sociologija zdravja in bolezni (2.
letnik študija, seminarji, redni študij). V ta namen bo izvedeno tudi izobraževanje VSU in VSS v okviru 5.
šole visokošolske didaktike.
Realizirano. V študijskem letu 2011/2012 in v letu 2012 smo izdali naslednja študijska gradiva s CIP
zapisom in recenzijo:
- SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, SKINDER SAVIĆ, Katja. Navodila za izdelavo pisnih izdelkov
na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega. 2.
izd. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 24 str. ISBN 978-961-6888-04-2.
http://www.vszn-je.si. [COBISS.SI-ID 71689985]
- LESKOVIC, Ljiljana, ROMIH, Karmen, MEŽIK-VEBER, Marija, SKINDER SAVIĆ, Katja, PIVAČ,
Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita. Izbirno klinično usposabljanje
2011/2012 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo izbirnega kliničnega
usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 55 str., tabele. [COBISS.SI-ID
69090561]
- SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Integracija znanja in potreb v
raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi : gradivo za udeležence. Jesenice:
Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. [85] str. [COBISS.SI-ID 72581633]
- Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter
izvedbe kliničnega usposabljanja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2012
- SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.).
Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: College of
Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-03-5.
[COBISS.SI-ID 71418113]
- SKINDER SAVIĆ, Katja, ČERNOGA, Andreja. Zdravstvena nega otroka in mladostnika: študijski
program prve stopnje Zdravstvena nega, 3. letnik redni in izredni študij: kabinetne vaje: interno
gradivo. Jesenice: VŠZNJ, 2012.
- V postopku recenzije je knjižica »Navodila za kabinetne vaje pri mikrobiologiji«. Za delo v
Laboratoriju za mikrobiologijo in biokemijo smo pripravili »Navodila za varno delo v kabinetu za
kabinetne vaje«. Obe študijski gradivi sta bili pripravljeni v okviru delovanja Katedre za temeljne
vede.
- V letu 2011 se je na Katedri za zdravstveno nego pričelo z delom na izdaji dveh novih študijskih
gradiv: visokošolski učbenik temeljnih intervencij zdravstvene nege ter visokošolski učbenik s
področja paliativne oskrbe.
V študijskem letu 2011/2012 je bil pripravljen tudi pravilnik za izdajo učnih gradiv na VŠZNJ s strani
Komisije za publikacije. Senat VŠZNJ je na 4. korespondenčni seji v študijskem letu 2011/2012, dne 24.
5. 2012, sprejel Pravilnik o založniški dejavnosti VŠZNJ. Od takrat poteka obravnava vseh učnih gradiv, ki
jih pripravijo visokošolski učitelji in sodelavci VŠZNJ na Komisiji za publikacije v skladu s postopki,
določenimi v Pravilniku o založniški dejavnosti VŠZNJ.
Realizirano. V študijskem letu 2011/2012 je VŠZNJ izvajala učiteljsko uvajalno, individualno in
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vrednotenje tutorskega dela v
vseh izvedenih oblikah tutorstva
(učiteljsko/ študentsko,
individualno, predmetno, uvajalno
tutorstvo ter tutorstvo za tuje
študente).

študijskem letu 2011/2012.

Prostovoljstvo in humanitarno delo
med študenti

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

Redno posodabljanje prenovljene
spletne strani

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

predmetno tutorstvo, študentsko tutorstvo ter tutorstvo za tuje študente. 15 tutorjev študentov je na prvi
študijski dan, 1. 10. 2012, prejelo priznanja za uspešno opravljeno tutorsko dejavnost v študijskem letu
2011/2012. Izvedeno je bilo tudi eno predmetno tutorstvo, in sicer pri predmetu Sociologija zdravja in
bolezni. V januarju 2012 smo izvedli četrto zimsko šolo tutorstva z naslovom »Učenje za učinkovit študij«,
kjer smo VŠU/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 sistem je izboljšanje prehodnosti študentov v višji letnik, zlasti iz
1. v 2. letnik študija.
Realizirano. Prostovoljstvo in humanitarna dejavnost študentov se je v letu 2012 odvijala v okviru
Katedre za zdravstveno nego. Pobudniki so bili visokošolski učitelji in sodelavci, člani katedre, in
Študentski svet VŠZNJ. Z namenom spodbujanja prostovoljstva in humanitarnega dela študentov VŠZNJ
je Katedra za zdravstveno nego v študijskem letu 2011/2012 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 2011/2012 sodelovali v naslednjih prostovoljnih in humanitarnih
aktivnostih:
Ͳ
sodelovanje z društvom Sožitje - društvo za pomoč osebam s posebnimi potrebami iz občin
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica,
Ͳ
krvodajalska akcija,
Ͳ
izvedbo aktivnosti ob mednarodnem dnevu higiene rok (5. 5. 2012),
Ͳ
sodelovanje pri promocijskih aktivnostih v okviru Društva medicinskih sester, babic
Ͳ
in zdravstvenih tehnikov,
Ͳ
izvedba zdravstveno vzgojnih aktivnosti ob svetovnem dnevu požarne varnosti (oktober 2011), ob
svetovnem dnevu boja proti AIDSu (1. 12. 2011), ob svetovnem dnevu kajenja (31. 1. 2012) in ob
svetovnem dnevu zdravja (7. 4. 2012),
Ͳ
sodelovanje na prireditvah v okviru kraja in gorenjske regije (izvedba projekta »Alkohol in mladi –
ozaveščanje mladih – dijakov o tveganem pitju alkohola« in »Spodbujanje zdravega življenjskega
sloga pri študentih VŠZNJ«).
Študenti so bili za svoje delo nagrajeni s priznanjem ur pri predmetu Izbirno klinično usposabljenje na
specialnih področjih zdravstvene nege v 2. in 3. letniku študija, priznanjem odsotnosti s klinične prakse
brez nadomeščanja v času izvedbe aktivnosti in povrnitvijo potnih stroškov na prireditve, na katerih so
sodelovali. Predlogi prostovoljnih in humanitarnih aktivnosti in načrti izvedbe posameznega dogodka so
bili obravnavani in sprejeti na rednih sejah Študentskega sveta in Katedre za zdravstveno nego VŠZNJ. V
prostovoljnih in humanitarnih aktivnostih je sodelovalo 27 študentov, ki so ob zaključku študijskega leta
prejeli pohvalo za opravljeno prostovoljstvo in humanitarno delo v študijskem letu 2011/2012. Pohvale je
podelila Katedra za zdravstveno nego VŠZNJ na 12. redni seji, dne 24. 9. 2012 (sklep št. 6). Študenti so
sodelovali v sledečih aktivnostih:. Nagrajenci so pohvale prejeli javno pred študenti študijskega programa
prve stopnje Zdravstvena nega na prvi študijski dan študijskega leta 2012/2012, dne 1. 10. 2012.
Realizirano. V letu 2010 je bila vzpostavljena nova celovito prenovljena spletna stran VŠZNJ na naslovu
http://www.vszn-je.si/index.php. Spletno stran sestavljajo tri osrednje pasice: povabila k dogodkom
VŠZNJ, dejavnosti in aktualno. Vsebina dejavnosti VŠZNJ je razporejena v tri osrednje stebre: Študijski
programi, Raziskovanje in razvoj, Mednarodno sodelovanje. Prva stran spletne strani omogoča
neposredne povezave k opisom splošnih podatkov o šoli in o zaposlenih, predmetnikom in ostalim
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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.

podatkom, povezanih s študijskimi programi, informacijam za bodoče študente, obvestilom za študente
prve in druge stopnje, dejavnostim Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo ter k dejavnostim knjižnice. Prenovljeno spletno stran smo v letu 2012 redno ažurirali.
Posebno pozornost smo namenili ažuriranju podatkov ob začetku novega študijskega leta 2012/2013
(september 2012) v stebru Študijski programi (predmetniki, pravni akti, študijska dejavnost – klinično
usposabljanje, diplomsko delo, mednarodne izmenjave študentov, referat, tutorstvo) in v stebru O šoli
(zaposleni, pravni akti). Steber Študent, ki vključuje spletni portal obveščanja študentov o izvedbi
študijskega programa, posameznih predmetov in zagovorih diplomskih del, je bil najbolj uporabljen in
vsakodnevno spremljan in ažuriran del spletne strani v letu 2012. V letu 2012 smo pričeli tudi s
sitematičnim objavljenjem in promoviranjem zdravstveno vzgojnih aktivnosti študentov, ki jih izvajajo v
okviru prostovoljstva in humanitarnega dela. Najave aktivnosti in poročila o izvedbi so dostopna v tretji
pasici – aktivnosti študentov in aktualno.
V študijskem letu 2011/2012 smo enakovredno kot spletno stran posodabljali tudi Študentski infromacijski
sistem, rubrike Pravilniki, Navodila, Obrazci, Izbirno klinično usposabljanje, Urnik in skupine.
Realizirano. V letu 2012 je VŠZNJ 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 VŠZNJ (MZ, MIZKŠ). Zlasti je bila spodbujena udeležba študentov in zaposlenih
k sodelovanju v projektu 5. šole za klinične mentorje »Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike
in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«. Za udeležbo na štirih
dogodkih, ki so potekali meseca junija in julija v organizaciji VŠZNJ, so po sklepu Senata VŠZNJ (8.
redna seja, dne 4. 7. 2012, sklep št. 7) udeleženci prejeli 2 ECTS, za udeležbo na posameznem dogodku
pa 0,5 ECTS. V letu 2012 je potekal in se uspešno zaključil tudi projekt »Alkohol in mladi - ozaveščanje
mladih – dijakov o tveganem pitju alkohola«. V projektu so sodelovali tudi študenti 3. letnika rednega
študija, ki so preko aktivnega sodelovanja v projektu opravili del predmeta Izbirno klinično usposabljanje
na specialnih področjih zdravstvene nege v 3. letniku študija študijskega programa prve stopnje
Zdravstvena nega, in študentka študijskega programa II. stopnje, ki na navedenem področju pripravlja
magistrsko delo.
V letu 2012 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 VŠZNJ in razpisovanja specifičnih
raziskovalnih tem pri seminarjih predmeta Zdravstvena nega 1.
Potek realizacije spodbujanja povezav med teorijo in klinično prakso zdravstvene nege je bil sproti
spremljan in evalviran na rednih sejah vseh treh kateder VŠZNJ. Poseben poudarek povezovanju
teoretičnih vsebin z vsebinami klinične prakse je bil namenjen tudi pri predmetih Katedre za temeljne
vede, in sicer zlasti pri predmetih Mikrobiologija s parazitologijo, Biokemija in biofizika ter Farmakologija.
Realizirano. V letu 2012 je VŠZNJ zaključila s pripravo vloge za preoblikovanje v Mednarodno fakulteto
za zdravstvo, ki jo je dne 12. 8. 2011 oddala v obravnavo Svetu nacionalne agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu (NAKVIS). Dopolnitve na poziv NAKVIS-a so bile oddane 31. 1. 2012, 1. 6. 2012 in 6.6.
2012. Dne 28. 6. 2012 je bila izdana odločba št. 0141-43/2011/18, s katero Svet Nacionalne agencije za
kakovost v visokem šolstvu ni dal soglasja k preoblikovanju VŠZNJ v fakulteto. Dne 6. 8. 2012 je VŠZNJ
vložila pritožbo na odločbo. Pritožbeni postopek je v teku.
VŠZNJ je v letu 2012 zaključila in dne 18. 5. 2012 predložila Svetu nacionalne agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu vlogo za reakreditacijo študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in
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reakreditacijo zavoda. Dopolnitve na poziv NAKVIS-a so bile oddane 31. 12. 2012. Obravnava vloge je v
postopku.
V skladu s spremembami 70. člena Zakona o visokem šolstvu, ki opredeljuje prenehanje statusa
študenta, je VŠZNJ sprejela dopolnitve Statuta VŠZNJ in Pravil za napredovanje v višji letnik na
študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ, in sicer v točki, ki opredeljuje
podaljšanje študija za dokončanje študijskih obveznosti. Podaljšanje študija za dokončanje študijskih
obveznosti je možno za 12 mesecev samo v primeru, da študent v času študija ni ponavljal letnika ali
spremenil študijskega programa ali smeri študija. Izpolnjevanje pogojev se upošteva od študijskega leta
2012/2013 dalje. V drugih primerih na osnovi utemeljenih razlogov, ki jih opredeljujejo pravni akti
VŠZNJ,o izjemnem podaljšanju študija za dokončanje študijskih obveznosti odloča Komisija za študijske
zadeve VŠZNJ.
V letu 2012 je bila usklajena in izboljšana dokumentacija in obrazci za potrebe študentov, visokošolskih
učiteljev in kliničnih mentorjev v učnih bazah kliničnega usposabljanja. Študentovo delo na kliničnem
usposabljanju je bilo sproti spremljano in evalvirano s strani mentorjev klinične prakse. Evalvirane so bile
intervencije zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju študentov, dokumentirane v knjižici Zbir
intervencij za klinično usposabljanje. Na tej osnovi je bil izdelan predlog izboljšav za ponatis knjižice.
Z namenom povečanja prehodnosti študentov v višji letnik je bilo v študijskem letu 2011/2012:
1. Uvedeno sprotno preverjanja znanja pri dveh predmetih 1. letnika, na rednem in izrednem študiju,
in sicer Anatomija in Farmakologija. Pri navedenih predmetih sta bila razpisana po dva pisna
kolokvija, s katerima je študent lahko uspešno opravil pisni izpit. Pogoj za pristop na drugi kolokvij
je bil uspešno opravljen prvi kolokvij.
2. Na pobudo Študentskega sveta VŠZNJ, študentov tutorjev in potrditve predloga na 2. redni seji
Senata VŠZNJ, dne 16. 11. 2011, sta bili za študente 1. letnika rednega študija študijskega
programa prve stopnje Zdravstvena nega organizirani v študijskem letu 2011/2012 dve predavanji s
praktičnimi delavnicami s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši
študij. Obe predavanji sta bili izvedeni v okviru Informativnih vaj pri predmetu Zdravstvena nega 1 in
sta bili obvezni za vse študente 1. letnika rednega študija. Prvo predavanje z naslovom »Učenje za
učinkovit študij« je izvedla redna profesorica dr. Sonja Pečjak iz Oddelka za psihologijo na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predavanje je potekalo dne 30. 11. 2011, tri pedagoške ure,
in je bilo namenjeno predstavitvi samoregulacijskega učenja s poudarkom na praktičnem prikazu
dveh strategij uspešnega načina študija:
- strategija označevanja bistva med branjem,
- strategija oblikovanja zapiskov po Paukovi strategiji na primeru besedila iz učbenika
VŠZNJ »Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja«.
Drugo predavanje s področja izobraževanja za pridobitev znanj in veščin za učinkovitejši
študij z naslovom »Načrtovanje izpitnih obveznosti« je izvedel doc. dr. Marko Radovan iz
Oddelka za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Predavanje s praktičnimi prikazi in vajami je potekalo v obsegu treh pedagoških, dne 3. 1.
2012, in je vključevalo naslednje tematike:
- načrtovanje študijskih ciljev,
- tehnike organizacije časa s poudarkom na načrtovanju opravljanja izpitov,
- pristopi k učenju in učne strategije.
VŠZNj se je vključila v evalvacijo predmetnika na programu druge stopnje Varnost pacientov, ki poteka

82

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

preko Svetovne zdarvstvene organizacije.

Druge izvedene aktivnosti na področju celovitega obvladovanja kakovosti v 2012:
Kratkoročni prednostni cilji
Vzpostavitev sistema celovitega
obvladovanja kakovosti na
področju študijskih in
izobraževalnih programov,
pridobitev standarda ISO
9001:2008

Pričakovani rezultati v letu 2012
Izvedeni ukrepi izboljšav po
notranji presoji v 2011, izveden
vodstveni pregled (februar 2012)
ter izvedena prvi in drugi del
zunanje presoje (april 2012)

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. Certificiranje dejavnosti VŠZNJ 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 po standardih kakovosti v RS in izven - pridobitev
certifikata ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
V letu 2012 smo izdelali nove in dopolnili obstoječe pravne akte na področju študijske dejavnosti: dopolnili
smo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega,
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega,
Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje
Zdravstvena nega na VŠZNJ, Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem
programu druge stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ, Pravilnik o tutorskem sistemu na VŠZNJ, Pravilnik
o nagradah, priznanjih in pohvalah VŠZNJ, Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu
prve stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ, Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu
druge stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ, Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na
prvi in drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega na VŠZNJ, Navodila o izvajanju
samoevalvacijskega anketiranja na VŠZNJ, Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta VŠZNJ pri
opravljanju klinične prakse v učnih bazah, Navodilo in informacije študentu VŠZNJ za izbirno klinično
usposabljanje, Navodila za izdelavo dispozicije diplomskega dela, Navodila za izdelavo dispozicije
magistrska dela, Navodila za izdelavo diplomskega dela, Navodila za izdelavo magistrskega dela,
Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na VŠZNJ - študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega. Na
novo so bili v študijskem letu 2011/2012 in letu 2012 na izobraževalni dejavnosti pripravljeni in sprejeti
naslednji pravni akti: Priloga k diplomi za študijski program druge stopnje Zdravstvena nega, Pravila za
priznavanje znanj in spretnosti na VŠZNJ in Pravilnik o založniški dejavnosti VŠZNJ.
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Druge izvedene aktivnosti po katedrah, ki so podprle zastavljene kratkoročne prednostne cilje:
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
V letu 2012 (študijsko leto 2011/2012, 2012/2013) je bilo 12 sej Katedre za zdravstveno nego (KZN), delovanje KZN je bilo skladno z načrtom, ki je bil
sprejet na 5. seji KZN, dne 7. 2. 2012.
Načrt je temeljil na štirih ključnih točkah: pedagoški proces, izobraževanje, raziskovanje in opravljanje drugih nalog povezanih s študijem in pedagoškim
delom.
Pedagoški proces:
Člani KZN so kontinuirano usklajevali izvedbe učnih načrtov in potek kliničnega usposabljanja. Sprotno so se seznanjali z nastalimi težavami v kliničnem okolju, ki
so jih analizirali in sprejemali odločitve za njihovo odpravljanje. Člani KZN so pregledali in dopolnili dokumentacijo tako za študente, kot tudi za klinične mentorje.
V okviru navedenega so:
• nadgradili in poenotili dokumentacijske obrazce na področju klinične prakse z namenom boljše sledljivosti dokumentov,
• koordinatorji klinične prakse VŠZNJ na posameznih specialnih področjih v učnih bazah predstavili rezultate evalvacij,
• oblikovali obrazec Prijava odklona pri izvajanju kliničnega usposabljanja študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice,
• centralno vodili evidenco odklonov študentov na kliničnerm usposabljanju,
• sistemsko spremljali učne baze z opredeljenimi koordinatorji klinične prakse in številom koordinacijskih sestankov,
• visokošolski učitelji/visokošolski strokovni sodelavci, ki s študenti sodelujejo na kabinetnih vajah Zdravstvena nega 1 in so mentorji študentom v kliničnih
okoljih, so se vključevali v izvedbo seminarja in predavanj na predmetu Zdravstvena nega 1, kar je omogočalo sodelovanje s strokovnjaki zdravstvene
nege in povezovanje teorije s prakso,
• aktivno pripravljali prispevke za učbenik intervencij zdravstvene nege,
• priprava prispevkov za izdajo učbenika Paliativna zdravstvena nega,
• vpeljava novosti v pedagoški proces: izvedba e-izobraževanja pri predmetu Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi.
Izdana študijska gradiva visokošolskih učiteljev in sodelavcev, članov Katedre za zdravstveno nego, v letu 2012:
Zdravstvena nega otroka in mladostnika, študijski program Zdravstvena nega prva stopnja, 3. letnik redni in
izredni študij – Kabinetne vaje – Interno gradivo
Dogodek na gozdni jasi – didaktična igra
Izobraževanje:
Člani KZN so se aktivno udeleževali:
• izobraževanj, ki jih organizira Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo VŠZNJ,
• mednarodnih znanstvenih konferenc v tujini in doma,
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• znanstvenih konferencah in strokovnih kongresih z namenom predstavitve strokovnega in znanstveno raziskovalnega dela.
Člani KZN so se udeležili mobilnosti z namenom poučevanja in usposabljanja.
Člani KZN sodelujejo v izvršnem odboru posameznih strokovnih sekcij pri Zbornici – Zveza, glede na specializirano področje dela.
Raziskovanje:
• Člani KZN so sodelovali pri pripravi in izvedbi raziskovalnih in razvojnih projektih: 5. šola za klinične mentorje, Family Health Nursing in European
Countries, Spodbujanje zdravega življenjskega sloga študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Alkohol in mladi – ozaveščanje mladih –
dijakov o tveganem pitju alkohola.
• Pod vodstvom mentorjev so skupaj s študenti aktivno predstavljali rezultate raziskave, ki so nastali v okviru projektov Spodbujanje zdravega
življenjskega sloga študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Alkohol in mladi – ozaveščanje mladih – dijakov o tveganem pitju
alkohola na 4. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved.
• Člani KZN so aktivno objavljali rezultate raziskovalnih in razvojnih projektov, znanstvene članke v nacionalnih revijah.
Opravljanje drugih nalog povezanih s študijem in pedagoškim delom:
Tutorstvo
• V mesecu februarju 2012 je bila organizirana 4. zimska šola tutorstva „Učenje za učinkovit študij”, namenjena študentom in učiteljem tutorjem.
V študijskem letu 2010/11 je imela VŠZNJ 14 tutorjev študentov in 8 tutorjev učiteljev, izmed katerih so vsi čani KZN.
• Vsa tutorska srečaja so zabeležena v poročilih, srečanja so potekala v zimskem in letnem semestru študijskega leta 2011/12. Člani KZN so v letu 2012
realizirali 30 tutorskih srečanj uvajalnega tutorstva. Izvedeno je bilo 1 tutorsko srečanje na področju predmetnega tutorstva.
• V študijskem letu 2011/12 ni bilo študentov na mednarodni izmenjavi, zato, ni bilo organiziranega tutorstva za tuje študente, orghanizirano pa je bilo
tutorstvo za študente, ki so odšli na mednarodno izmenjavo. Tutorstvo je bilo izvedeno s strani učitelja tutorja, ki je član KZN.
Razvoj prostovoljstva in humanitarnega dela med študenti
• Člani KZN so sodelovali v aktivnostih promocije VŠZNJ: Informativa/11, informativni dnevi,
• Člani KZN so sodelovali v preventivnih in promocijskih aktivnostih ob Svetovnem dnevu boja proti AIDS-u, Svetovnem dnevu boja proti kajenju,
Svetovnem dnevu zdravja, Mednarodnem dnevu higiene rok, ozaveščanju o nevarnih vplivih alkohola, kajenja in ostalih nedovoljenih drogah, sodelovanje
z Gorsko reševalno zvezo Slovenije v projektu Otroci hočejo, znajo in želijo pomagati.
• Člani KZN so se v okviru preventivnih in promocijskih aktivnosti povezovali z lokalno in širšo regijo.
Delo v komisijah in organih VŠZNJ
Člani KZN so se aktivno vključevali v komisije in organe VŠZNJ. Člani KZN so aktivno sodelovali kot mentorji, somentorji in recenzenti diplomskih
in magistrskih del na prvi in drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega.
V letu 2012 je Katedro za zdravstveno nego vodila Karmen Romih, mag. zdr. neg., pred.

KATEDRA ZA TEMELJNE VEDE
V letu 2012 (študijsko leto 2011/2012, 2012/2013) so se visokošolski učitelji temeljnega modula sestali na štirih sejah (4. 12. 2011, 4. 7. 2012, 5. 9. 2012, 24. 9.
2012). Delovanje Katedre za temeljne vede (KTV) je potekalo skladno s programom, ki je bil sprejet na 1. seji KTV, dne 4. 12. 2011. Načrt KTV je temeljil na
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izvajanju pedagoškega procesa, organizacije strokovnega simpozija z naslovom »Aktivno staranje kot multiprofesionalni izzvi« in na znanstveno-raziskovalnem
delu visokošolskih učiteljev. Dva VŠU temeljnega sta sodelovala v projektu Spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri študentih VŠZNJ.
Pedagoški proces
Visokošolski učitelji temeljnega modula so obravnavali vprašanja s področja dejavnosti katedre, usklajevali so učne vsebine pri posameznih predmetih in poročali
o opaženih odklonih razumevanja učnih vsebin pri študentih. V razpravah so podali šest predlogov izboljšav v pedagoškem procesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preverjanje znanja s kolokviji pri predmetih Anatomija in Farmakologija se dosledno izvaja.
Uvedba esejskih vprašanj pri preverjanju znanja pri predmetih: Javno zdravje 1, Javno zdrave 2, Prehrana in medicinska dietetika.
VŠU temeljnega modula bodo več pozornosti namenili motivaciji študentov, da si oblikujejo lastne zapiske.
VŠU bodo stimulirali študente k uporabi strokovnih izrazov in razvoju verbalnih sposobnosti.
VŠU bodo prilagodili slog podajanja učnih vsebin, ki bo študentom omogočal razumevanje učnih vsebin.
Pri predmetu Biokemija in biofizika se s kolokvijem na prvem predavanju preveri vstopno znanje študentov, da ti pravočasno dobijo občutek o obsegu
srednješolskega znanja, ki je potrebno za razumevanje biokemije in biofizike.

Predlog pod točko 1 je bil realiziran, predlog 2 je bil uveden v prakso pri predmetih Javno zdravje 1, Javno zdravje 2 in Prehrana in medicinska dietetika, predlog
3 je bil v celoti realiziran pri predmetih Mikrobiologija s parazitologijo, Biokemija in biofizika ter Farmakologija. Predloga 4 in 5 sta v procesu realizacije, predlog 6
je bil realiziran in je zelo pozitivno vplival na prisotnost študentov na predavanjih in na njihovo stopnjo sodelovanja na kabinetnih vajah. Visokošolski učitelji
temeljnega modula so analizirali evalvacijsko poročilo za posamezne predmete in učitelje na dveh sejah katedre. Splošna ugotovitev visokošolskih učiteljev
temeljnega modula je bila, da morajo študenti posvetiti več svojega časa učenju in ponavljanju učnih vsebin.
Priprava učnih gradiv
V postopku recenzije je knjižica »Navodila za kabinetne vaje pri mikrobiologiji«. Za delo v Laboratoriju za mikrobiologijo in biokemijo smo pripravili »Navodila za
varno delo v kabinetu za kabinetne vaje«.
Delo v komisijah in organih VŠZNJ
Člani KTV so v letu 2012 aktivno sodelovali v Senatu in v Komisijah Senata Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Doc. dr. Irena Grmek- Košnik in doc. dr.
Ivica Avberšek pa sta bili v študijskem letu 2011/2012 aktivni tudi kot članici novo delujoče Komisije za magistrske naloge. Visokošolski učitelji temeljnega modula
so aktivno sodelovali kot mentorji, somentorji in recenzenti diplomskih ter magistrskih del.
Organizacija strokovnih srečanj
Visokošolski učitelji temeljnega modula so vsebinsko zasnovali simpozij z naslovom »Aktivno staranje kot multiprofesionalni izzvi«. Organizacijsko je simpozij
potekal pod okriljem Centra za vseživljenjsko učenje, izveden pa je bil v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico Begunje. Na simpoziju so poleg VŠU temeljnega
modula sodelovali tudi priznani profesorji, raziskovalci in strokovnjaki iz področij družboslovja in geriatrije. Pomemben dosežek simpozija je recenziran zbornik
prispevkov, ki predstavlja uporabno študijsko gradivo za klinična okolja in za študente različnih študijskih programov na področju zdravstva. Program simpozija je
zajemal vidike aktivnega staranja v tujih državah, demografske trende, vplive različnih dejavnikov na procese staranja, zdravstveno problematiko starostnikov in
varnost njihove obravnave. Simpozij je udeležencem ponudil celovito strokovno informacijo in pomembna sporočila:
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1. Zdravstveni delavci in ostali strokovnjaki morajo spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in mehanizme vključevanja starostnikov v programe, ki
zagotavljajo večjo kakovost njihovega življenja.
2. Življenjepisi zdravih starih ljudi kažejo, da se lahko s primerno telesno dejavnostjo in zdravo prehrano uspešno izognejo dejavnikom tveganja za
razvoj kroničnih bolezni in tako predstavljajo manjše breme za zdravstveni sistem.
Posamezni visokošolski učitelji temeljnega modula so aktivno sodelovali tudi na znanstvenih konferencah in delavnicah, ki so potekale pod okriljem VŠZNJ (5.
mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. 4. zimska šola visokošolske didaktike z naslovom »Sodobne učne
strategije v visokošolskem izobraževanju«).
Delo na znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju
VŠU temeljnega modula so bili zelo aktivni na znanstveno-raziskovalnem, še bolj pa na ožjih strokovnih področjih.
V letu 2012 je Katedro za temeljne vede vodila doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik.

KATEDRA ZA DRUŽBENE VEDE
Katedra za družbene vede (KDV) je z letom 2011 vstopila v tretje leto aktivnega delovanja. V letu 2011 je delovala v skladu s sprejetim in potrjenim načrtom dela
za leto 2011/20112. V študijskem letu 2011/2012 se je na I. stopnji študija izvajalo pet predmetov, na II. stopnji študija (magistrski študij) pa šest predmetov, ki
sodijo med predmete znotraj Katedre za družbene vede. V študijskem letu 2011/2012 je štela Katedra za družbene vede 15 članov, med katerimi sta imela dva
člana tudi volilno pravico.
Od aprila 2011 do aprila 2012 je Katedro za družbene vede vodila dr. Saša Kadivec, viš. pred, ki je v času porodniškega dopusta nadomestila dr. Simono Hvalič
Touzery, viš. pred.
V študijskem letu 2011/2012 sta potekali dve seji KDV, ena od teh je bila korespondenčna. Člani so bili seznanjeni z rezultati evalvacije njihovega pedagoškega
dela in bili pozvani k sodelovanju v projektu Spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri študentih VŠZNJ. Seznanjeni so bili tudi z izobraževalnimi dogodki na
VŠZNJ in pozvani k sodelovanju pri Javnem razpisu za nagrade, priznanja in pohvale Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice za študijsko leto 2011/2012.
Pedagoški proces / Izobraževanje
• Analiziranje uspešnosti izvedbe pedagoškega procesa po posameznih katedrah VŠZNJ: Visokošolski učitelji Katedre za družbene vede so obravnavali
vprašanja s področja dejavnosti katedre, potrdili so evalvacijsko poročilo o pedagoškem delu za leto 2010/2011.
• Pedagoško izobraževanje in udejstvovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev: Dve članice KDV sta se udeležili 4. šole visokošolske didaktike.
• Sodelovanje pri pripravi študijskih gradiv: Članica KDV je v soavtorstvu pripravila dva prispevka za učbenik s področja paliativne oskrbe, ki je še v pripravi.
• Uvedba e-učenja: Poskusna izvedba seminarja v e-učilnici pri predmetu »Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi« v eučilnici.
• V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje zdravstvena nega na Visoki šoli za
zdravstveno nego Jesenice, ki v 5. členu določa, da je »lahko mentor pri izdelavi diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena
nega, v skladu z direktivo 2005/36/ES, visokošolski učitelj, habilitiran s področje zdravstvene nege« so člani KDV z izjemo treh članic, lahko le somentorji
(6., člen: Visokošolski učitelji, ki so habilitirani na drugih predmetnih področjih so lahko somentorji pri diplomskih delih) ali recenzenti diplomskih del.
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Člani KDV so bili s strani Komisije za diplomske zadeve v letu 2011/2012 58 krat imenovani za recenzente diplomskih del in 8 krat za somentorje
diplomskega dela na programu prve stopnje.

somentorstva
1
recenzentstvo
1

2011/2012: število
8
58

Vključeni so vsi, ki so bili imenovani za recenzente, ne glede na to, ali so svoje recenzentstvo že zaključili.

Tutorstvo
• Člani KDV so sodelovali v tutorskem sistemu Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice kot učitelji tutorji in v okviru predmetnega tutorstva pri predmetu
Sociologija zdravja in bolezni. Predmetno tutorstvo je bilo namenjeno študentom, ki niso poslušali predavanj pri aktualni nosilki predmeta, ampak pri njeni
predhodnici mag. Suzani Štular.
Delo na znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju
• Člani KDV so se pasivno in aktivno udeleževali strokovnih in znanstvenih srečanj, ki jih organizira Center za vseživljenjsko učenje, tutorstvo in mentorstvo
VŠZNJ:
DOGODEK 2011/2012
1
5. mednarodna znanstvena konferenca VŠZNJ
5. posvet z mednarodno udeležbo: Moja kariera – Quo vadis: Specializacije
2
v zdravstveni negi
3
Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju I in II. del
4
Raziskovanje v zdravstveni negi: zakaj in kako začeti?
5
Mednarodna primerljivost pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja
Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti; povezava med
6
akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov
3. simpozij katedre za temeljne vede: Aktivno staranje kot multiprofesionalni
7
izziv
5. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: »Integracija znanja in
8
potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi«
1

št. prispevkov

15
3
5
3
2
2
3
4

dr. Saša Kadivec,viš. pred., izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. Anja Simonič, pred., izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Joca Zurc
dr. Saša Kadivec, viš. pred., izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
6
dr. Saša Kadivec, viš. pred., izr. prof. dr. Andrej Robida
7
dr. Simona Hvalič Touzery, viš. pred., doc. dr. Joca Zurc, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
8
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Joca Zurc, izr.prof. dr. Alice Kiger
2

3,4,5
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•

Dosežki v letih 2011/2012 (prvi ali vodilni avtor) pri objavi izvirnih (1.01) ali preglednih (1.02) člankov so bili omejeni na šest visokošolskih učiteljev: izr.
prof. dr. Brigita Skela Savič (12 člankov), doc. dr. Joca Zurc (4), izr. prof. dr. Andrej Robida (1), doc. dr. Barbara Koroušić Seljak (2), dr. Anja Simonič,
pred. (2), dr. Breskvar Uroš, viš. pred. (1 - znanstvena monografija). Ostali visokošolski učitelji Katedre za družbene vede imajo številne prispevke, ki
sodijo med strokovne objave oz. znanstvene, kot so prispevki na znanstvenih konferencah ipd.
• Sodelovanje pri projektu »Spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri študentih VŠZNJ«. Pri predmetu Sociologija zdravja in bolezni (3. letnik) na 1.
stopnji študija so študenti pripravili 9 seminarskih nalog s področja življenjskega stila in mladih.

Vključenost v komisije in organe VŠZNJ
• Člani KDV so v letu 2012 aktivno sodelovali v Senatu in v Komisijah Senata Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice; Komisija za študijske zadeve
(doc. dr. Zurc, dr. Benedik, Skinder Savić), Komisija za znanstveno raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje (dr. Hvalič Touzery, doc. dr. Zurc, izr.
prof. dr. Skela Savič), Komisija za izvolitve v nazive doc (Skinder Savić, izr. prof. dr. Skela Savič), Komisija za kakovost in evalvacije (Skinder Savić, doc.
dr. Zurc), Komisija za diplomske zadeve (dr. Hvalič Touzery, doc. dr. Zurc, dr. Kadivec), Komisija za magistrske zadeve (dr. Hvalič Touzery, doc. dr.
Zurc, izr. prof. dr. Skela Savič), Komisija za publikacije (Skinder Savić, izr. prof., dr. Skela Savič), Komisija za disciplinske zadeve (dr. Benedik).
Drugo
• Aktivnosti za promocijo VŠZNJ: Sodelovanje članov KDV na obiskih tujih gostujočih profesorjev, Tajske delegacije
V letu 2011/2012 je od aprila 2012 naprej, po vrnitvi s porodniškega dopusta vodenje Katedre za družbene vede ponovno prevzela dr. Simona Hvalič Touzery,
znanstvena sodelavka, viš. pred. Kontinuiteta dela Katedre za družbene vede se nadaljuje v leto 2012/2013.

DRUGE IZVEDENE SKUPNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V 2012 NA VŠZNJ
Druge izvedene naloge, ki niso bile natančno opredeljene in načrtovane v letnem planu dela 2012, so pa bile realizirane:
- priprava vloge za reakreditacijo študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ;
- druga izvedba nagrajevanja najboljših študijskih dosežkov študentov v študijskem letu 2011/2012, in sicer podelitev dveh nagrad Angele Boškin za
nadpovprečno diplomsko delo, podelitev štirih pohval VŠZNJ najboljšim študentom letnikov I. in II. stopnje študija, podelitev priznanja Angele Boškin
visokošolskemu sodelavcu za pedagoško delo v študijskem letu 2010/2011 in podelitev priznanja VŠZNJ sodelujoči organizaciji za sodelovanje z VŠZNJ
na področju kliničnega usposabljanja študentov;
- priprava in sprejetje Pravil za priznavanje znanj in spretnosti na VŠZNJ, po katerih poteka obravnava vlog za priznanje študijskih obveznosti na Komisiji
za študijske zadeve Senata VŠZNJ;
- spremembe prenehanja statusa študenta v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – spremembe Zakona o visokem šolstvu: VŠZNJ sprejela
dopolnitve Statuta VŠZNJ in Pravil za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega na VŠZNJ, in sicer v
točki, ki opredeljuje podaljšanje študija za dokončanje študijskih obveznosti, ki je možno za 12 mesecev samo v primeru, da študent v času študija ni
ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri študija;
- Vključitev tujih VSU na programu druge stopnje s pomočjo pridobljenega razpisa, Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih
učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 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«, "Sofinanciranje
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-

vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2012" bomo pridobili sredstva za visokošolske učitelje na
magistrskem programu. Projekt se zaključuje v letu 2013;
vključitev 4 študentov iz tujine na študijski program prve stopnje Zdravstvena nega s programom mednarodnih Erasmus izmenjav. Trimesečno gostovanje
dveh študentk 2. letnika na JAMK University of Applied Sciences, Finska. 12-dnevno gostovanje treh študent študijskega programa druge stopnje na
VŠZNJ na Works in Progress seminarju na Faculty of Nursing Oslo, Oslo and Akerhus University College of Applied Science;
Novosti v pedagoškem delu:
o dopolnitve obstoječih pravnih aktov, ki urejajo izvajanje izobraževalne in pedagoške dejavnosti na VŠZNJ: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju
znanja na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na drugi stopnji študijskega
programa Zdravstvena nega, Pravila za napredovanje v višji letnik na prvi in nad drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega, Pravilnik o
postopku priprave in zagovora diplomskega dela, Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela, Pravilnik o nagradah, priznanjih in
pohvalah VŠZNJ, Pravila za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na prvi in drugi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega na
VŠZNJ, Navodilo o obveznostih in odgovornostih študenta VŠZNJ pri opravljanju klinične prakse v učnih bazah, Navodilo in informacije študentu
VŠZNJ za izbirno klinično usposabljanje, Pravilnik o tutorskem sistemu, Navodila o izvajanju samoevalvacijskega anketiranja na VŠZNJ, Navodila
za izdelavo dispozicije diplomskega dela, Navodila za izdelavo dispozicije magistrska dela, Navodila za izdelavo diplomskega dela, Navodila za
izdelavo magistrskega dela, Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na VŠZNJ – študijski program 1. in 2. stopnje Zdravstvena nega;
o uspešno je bilo izveden projekt tutorstva po sprejetih usmeritvah Komisije za tutorstvo za študijsko leto 2011/2012, in sicer učiteljsko uvajalno,
predmetno in individualno tutorstvo ter študentsko tutorstvo in tutorstvo za tuje študente. Podeljene so bile nagrade najboljšim 15 študentom
tutorjem v študijskem letu 2011/2012;
o izvedeni dogodki CENTRA:
 januarja 2012 je bila izvedena 4. zimska šola tutorstva »Učenje za učinkovit študij, kreativno reševanje študijskih problemov in primeri
dobre prakse študentskega tutorstva«;
 februarja je bila izvedena 4. zimska šola visokošolske didaktike »Sodobne učne strategije v visokošolskem izobraževanju«;
 marca 2012 je bil izveden 5. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis »Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na
vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc in sposobnosti«;
 junija in julija 2012 so bili v sklopu 5. šole za klinične mentorje izvedeni štirje dogodki:
• 2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu: Raziskovanje v
zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti?;
• didaktična delavnica za klinične mentorje: Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju - I. del in II. del;
• delavnica za klinične mentorje: Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe kliničnega usposabljanja;
 junija 2012 je bila izvedena 5. mednarodna znanstvena konferenca »Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje,
raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe«;
 oktobra 2012 je bil izveden 3. simpozij Katedre za temeljne vede »Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv«;
 novembra 2012 je bil v sklopu 6. šole za klinične mentorje izveden dogodek:
• 4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo »Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v
zdravstveni negi«;
o prostovoljstvo in humanitarna dejavnost študentov v študijskem letu 2011/20112 je vključevala sodelovanje z društvom Sožitje - društvo za pomoč
osebam s posebnimi potrebami iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, krvodajalska akcija, izvedbo aktivnosti ob mednarodnem dnevu
higiene rok (5. 5. 2012), izvedbo zdravstveno vzgojnih aktivnosti ob svetovnem dnevu boja proti AIDSu (1. 12. 2011), ob svetovnem dnevu
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kajenja (31. 1. 2012) in ob svetovnem dnevu zdravja (7. 4. 2012), ter sodelovanje pri promocijskih aktivnostih v okviru Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov
Nabava obvezne literature za predmet Varstvo pacientov, ki se je v študijskem letu 2011/2012 privč izvajal na študijskem programu druge stopnje
Zdravstvena nega, za predmet Osnove psihologije, ki se izvaja na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega in izbirni predmet
Anesteziologija in oživljanje, ki se v študijskem letu 2012/2013 prvič izvaja na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega.

NEKATERI KAZALNIKI NA PODROČJU USPEŠNOSTI ŠTUDENTOV PRI ŠTUDIJU:
Kazalnik povprečno število opravljanj izpitov in povprečna ocena izpitov po študijskih letih
Študijsko leto
2009/2010
2010/2011
Kazalnik
1,32
1,84
Povprečno št. opravljanj posameznega izpita na študenta
7,4
7,32
Povprečna ocena opravljenih izpitov

2011/2012
1,82
7,33

Kazalniki področju prehodnosti in ponavljanja
Študijsko leto
2009/2010
(leto 2010)

Kazalnik

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

Redni
študij
56,10%
22,2%

47,37%

Študijsko leto
2010/2011
(leto 2011)
Redni
Izredni
študij
študij
39,18%
39,74%

Študijsko leto
2011/2012
(leto 2012
Redni
Izredni
študij
študij
42,71%
61,7%

Realizacija v študijskem
letu
2012/2013
Redni
Izredni
študij
študij
54%
53,3%

12,2%

14%

12,2%

17,1%

Izredni študij

5,1%
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Analiza prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik študijskega programa prve stopnje za vse vpisane generacije od študijskega leta
2009/2010 do 2011/2012 za redni in izredni študij
REDNI ŠTUDIJ:

IZREDNI ŠTUDIJ:

Prehodnost redni študij, program s koncesijo, študijsko leto 2010/2011:

Prehodnost izredni študij, študijsko leto 2010/2011:

Vpis

Prvič vpisani

1. letnik
(vpisani v
2009/2010)

2. letnik
(napredovanje
v 2010/2011)

69

35

Vpis

Prvič vpisani

1. letnik
(vpisani v
2009/2010)

2. letnik
(napredovanje
v 2010/201)

61

31

V študijskem letu 2010/2011 je od 69 prvič vpisanih v prvi letnik rednega
študija (prvič vpisanih v 2009/2010), v 2. letnik napredovalo 35 študentov, kar
znaša 50,7% prehodnost na rednem študiju.

V študijskem letu 2010/2011 je od 61 prvič vpisanih v prvi letnik izrednega
študija (prvič vpisanih v 2009/2010), v 2. letnik napredovalo 31 študentov, kar
znaša 50,1% prehodnost na izrednem študiju.

Prehodnost redni študij, program s koncesijo, študijsko leto 2011/2012:

Prehodnost izredni študij, študijsko leto 2011/2012:

Vpis

Prvič vpisani

1. letnik
(vpisani v
2010/2011)

2. letnik
(napredovanje
v 2011/2012)

70

38

V študijskem letu 2011/2012 je od 70 prvič vpisanih v prvi letnik rednega
študija (prvič vpisanih v 2010/2011), v 2. letnik napredovalo 38 študentov, kar
znaša 54,3% prehodnost na rednem študiju.

Vpis

Prvič vpisani

1. letnik
(vpisani v
2010/2011)
40

2. letnik
(napredovanje
v 2011/2012)
28

V študijskem letu 2011/2012 je od 40 prvič vpisanih v prvi letnik izrednega
študija (prvič vpisanih v 2010/2011), v 2. letnik napredovalo 28 študentov, kar
znaša 70% prehodnost na izrednem študiju.
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Prehodnost redni študij, program s koncesijo, študijsko leto 2012/2013:
Vpis

1. letnik
(vpisani v
2011/2012)

Prvič vpisani

Prehodnost izredni študij, študijsko leto 2012/2013:
Vpis

2. letnik
(napredovanje
v 2012/2013)

72

48

V študijskem letu 2012/2013 je od 72 prvič vpisanih v prvi letnik rednega
študija (prvič vpisanih v 2011/2012), v 2. letnik napredovalo 48 študentov, kar
znaša 67% prehodnost na rednem študiju.

Prvič vpisani

1. letnik
(vpisani v
2011/2012)
47

2. letnik
(napredovanje
v 2012/2013)
32

V študijskem letu 2012/2013 je od 47 prvič vpisanih v prvi letnik izrednega
študija (prvič vpisanih v 2011/2012), v 2. letnik napredovalo 32 študentov, kar
znaša 68% 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 2011/2012 v 2012/2013 je bila na rednem in izrednem študiju podobna, in sicer na rednem študiju 67%, na izrednem študiju pa
68%. Na rednem študiju je bila prehodnost v študijskem letu 2011/2012 višja v primerjavi s študijskim letom 2010/2011, ko je bila dosežena 54,3% prehodnost, in
s študijskem letom 2009/2010, ko je bila dosežena 50,7% prehodnost. Na izrednem študiju pa je bila prehodnost v študijskem letu 2011/2012 podobna s
prehodnostjo v študijskem letu 2010/2011, ko je bila dosežena 70% prehodnost, in višja v primerjavi s študijskim letom 2009/2010, ko je bila na izrednem študiju
dosežena 50,1% prehodnost. Rezultati kažejo trend naraščanja prehodnosti iz prvega v drugi letnik študijskega programa prve stopnje tako na rednem kot na
izrednem študiju.
Med rednim in izrednim študijem v študijskem letu 2012/2013 ni opaziti razlik v prehodnosti iz prvega v drugi letnik študijskega programa prve stopnje
Zdravstvena nega. Rezultati so podobni študijskemu letu 2010/2011, ko prav tako ni bilo razlik v prehodnosti na rednem in izrednem študiju, medtem ko so bile te
razlike prisotne v študijskem letu 2011/2012, ko je v drugi letnik študija napredovalo 15,7% več študentov izrednega študija v primerjavi s študenti rednega študija.
Število diplomantov na programu prve stopnje:
Število diplomantov do 31. 12. 2012:
REDNI ŠTUDIJ
28

IZREDNI ŠTUDIJ
30

SKUPAJ
58

Do konca decembra študijskega leta 2012/2013 je diplomiralo 25 rednih študentov prve generacije, kar pomeni 34,7% študentov čiste generacije 2007/2008,
diplomiralo je tudi 20 izrednih študentov kar pomeni 41 % študentov čiste generacije 2007/2008. Do konca decembra študijskega leta 2012/2013 so diplomirali 3
redni študenti druge generacije – čiste generacije 2008/2009, kar pomeni 4 %, diplomiralo je tudi 10 izrednih študentov druge generacije – čiste generacije
2008/2009, kar pomeni 14,5%.
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Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog prve generacije rednih in izrednih študentov, pričakujemo do konca študijskega
leta 2012/2013 najmanj 8 novih diplomantov na rednem študiju in 1 novega diplomanta na izrednem študiju, kar pomeni 43 % vseh rednih študentov prve
generacije 2007/2008 in 34 % vseh izrednih študentov prve generacije.
Glede na stanje podatkov decembra 2012 odobrenih dispozicij diplomskih nalog druge generacije rednih in izrednih študentov, pričakujemo do konca študijskega
leta 2012/2013 najmanj 10 novih diplomantov na rednem študiju ali 17,3 % druge generacije 2008/2009 in 10 prvih diplomantov druge generacije 2008/2009 na
izrednem študiju ali 23 % druge generacije.

4.1.1

Oblike neformalnega učenja

Kratkoročni prednostni cilji
4. zimska šola tutorstva: Učenje za
učinkovit študij, kreativno reševanje
študijskih problemov in primeri dobre
prakse študentskega tutorstva, 25.1.2012,
Jesenice
4. zimska šola visokošolske didaktike:
Sodobne učne strategije v visokošolskem
izobraževanju, 10.2.2012, Jesenice

Pričakovani rezultati v letu 2012
Organiziranje
in
izvedba
šole
tutorstva za VSU/VSS in študente
tutorje na VŠZNJ.

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. V mesecu januarju je potekala šola tutorstva, na kateri so udeleženci pridobili
znanja s področja retorike in timskega dela. Udeležencev je bilo 22.

Organiziranje
in
izvedba
šole
visokošolske didaktike za VSU/VSS
na VŠZNJ.

4. posvet z mednarodno udeležbo: Moja
kariera - Quo Vadis: Izobraževanje in
znanje v zdravstveni negi na vseh treh
bolonjskih
stopnjah:
diferenciacija
kompetenc in sposobnosti, 1.3.2012,
Ljubljana

Organiziranje in izvedba posveta,
skupaj s partnerji opredeliti
specializacije in specialna znanja v
zdravstveni negi, izdaja zbornika
prispevkov

Realizirano. V mesecu februarju je potekala šola visokošolske didaktike. Na delavnici so se
udeleženci seznanili z različnimi možnostmi, ki jih omogočajo sodobne spletne tehnologije z
vidika izboljšave študijskega procesa. Udeleženci so razpravljali o možnostih uporabe
posameznih spletnih orodij in se z nekaterimi tudi praktično seznanili. Šole visokošolske
didaktike se je udeležilo 14 VSU/VSS.
Realizirano. V mesecu marcu smo izvedli četrti posvet o karieri na katerem so domači in tuji
strokovnjaki razpravljali o specializacijah in specialnih znanjih kot odzivu na potrebe
pacientov ter strokovne in razvojne prioritete v zdravstveni negi. Na posvetu je predavalo 13
strokovnjakov, prisotnih je bilo 53 udeležencev. Ob tej priložnosti smo izdali zbornik
prispevkov. Zaključki posveta so bili, da je za realizacijo uvedbe specializacij v zdravstveni
negi potreben na dokazih podprti pristop, specializacije naj se uvedejo na sistemski ravni in
naj bodo regulirana s strani MZ in Zbornice Zveze. Stroka zdravstvene nege naj postavi
jasno razmejitev med pomenom specializacij za razvoj zdravstvene nege in pomenom
razvoja magistrskih in doktorskih študijev v zdravstveni negi. Programi specializacij morajo
biti kreditno ovrednoteni po ECTS.
Realizirano. V mesecu septembru smo v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice izvedli
dvodnevno strokovno srečanje. Dnevi Angele Boškin so bili usmerjeni v trajnostni razvoj ma
področju kakovosti in varnosti v zdravstvu. Izdan je bil zbornik prispevkov.

5. Dnevi Angele Boškin v sodelovanju s
Splošno bolnišnico Jesenice: Trajnostni
razvoj na področju kakovosti in varnosti povezava med akreditacijo in varno ter
kakovostno obravnavo pacientov
20. in 21. 9. 2012, Kranjska Gora
5. mednarodna znanstvena konferenca s
področja raziskovanja v zdravstveni negi in
zdravstvu:
Kakovostna
zdravstvena

V sodelovanju s Splošno bolnišnico
Jesenice izvedba dvodnevnega
strokovnega srečanja, sodelovanje v
uredništvu zbornika prispevkov
Organiziranje in izvedba mednarodne
znanstvene konference, izdaja 480
strani dolgega zbornika prispevkov z

Realizirano. V mesecu juniju je bila organizirana in izvedena 4. mednarodna znanstvena
konferenca. Izdali smo zbornik prispevkov z recenzijo, ki obsega 480 strani in vsebuje 71
prispevkov udeležencev konference. V plenarnem delu smo gostili 9 tujih in domačih
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obravnava
skozi
izobraževanje,
raziskovanje
in
multiprofesionalno
povezovanje - prispevek k zdravju
posameznika in družbe , 7.6. in 8.6.2011,
Ljubljana
5. šola za klinične mentorje: Kakovostno
delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in
mednarodne primerljivosti pristopov ter
izvedbe kliničnega usposabljanja, 5.6.,
15.6., 22.6. in 4.7.2012, Jesenice, Ljubljana

recenzijo, sodelovanje tujih uglednih
strokovnjakov v programskem odboru
in pri izdelavi recenzij.

strokovnjakov z različnih strok, ki so predstavili najnovejše raziskovalne dosežke in
spoznanja. V desetčlanskem programskem odboru je sodelovalo pet mednarodno priznanih
strokovnjakov, pri izdelavi recenzij pa dva mednarodna priznana strokovnjaka. Mednarodne
konference se je udeležilo 58 udeležencev.

Organiziranje in izvedba dvodnevne
šole za klinične mentorje, izdaja
zbornika prispevkov

Realizirano. V času od junija do julija smo izvedli šolo za klinične mentorje, ki je trajala štiri
dni. V sklopu šole so potekali štirje dogodki:
•
Raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni
negi in zdravstvu: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti? (34
udeležencev)
•
1. didaktična delavnica za klinične mentorje: Edukacijski in mentorski procesi v
kliničnem usposabljanju - I. del (26 udeležencev) in II. del (25 udeležencev)
•
Delavnica za klinične mentorje: Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe
kliničnega usposabljanja (32 udeležencev)

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, 17.10. in
22.11. 2012, 31.1. in 5.2. 2013, Begunje,
Ljubljana

Organiziranje in izvedba dvodnevne
šole za klinične mentorje, izdaja
skupnega zbornika prispevkov

3. simpozij katedre za temeljne vede:
Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv,
17.10.2012, Begunje

Organiziranje in izvedba simpozija,
izdaja zbornika prispevkov z recenzijo

Udeleženci 5. šole za klinične mentorje so pridobili 2 ECTS, ki ju lahko uveljavljajo pri
predmetu Etika in religija v postmoderni družbi na študijskem programu Zdravstvena nega
prve stopnje in pri predmetu Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege na
študijskem programu Zdravstvena nega druge stopnje. Izdan je bil zbornik prispevkov.
Dogodkov se je skupno udeležilo 117 udeležencev.
Realizirano. V času od oktobra 2012 do februarja 2013 smo izvedli 6. šolo za klinične
mentorje, ki je trajala štiri dni. V sklopu šole so potekali štirje dogodki:
3. simpozij: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv(55 udeležencev)
4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: »Integracija znanja in potreb v
raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi« (41 udeležencev)
•
Kakovost, vodenje in varnost pacientov v zdravstvu in zdravstveni negi (100
udeležencev)
•
Teoretični koncepti delovanja v zdravstveni negi (42 udeležencev)
Udeleženci 6. šole za klinične mentorje so pridobili 2 ECTS, ki ju lahko uveljavljajo pri
predmetu Etika in religija v postmoderni družbi na študijskem programu Zdravstvena nega
prve stopnje in pri predmetu Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege na
študijskem programu Zdravstvena nega druge stopnje. Izdan je bil zbornik prispevkov. Na 6.
Šoli za klinične mentorje je bilo skupno 238 udeležencev.
Realizirano. Simpozij je potekal v mesecu oktobru. Izdan je bil zbornik prispevkov z
recenzijo, kateri vsebuje 21 strokovnih in znanstvenih prispevkov. Sodelovali so priznani
visokošolski profesorji, raziskovalci in strokovnjaki iz slovenskega kliničnega okolja, ki se
ukvarjajo z epidemiologijo, preprečevanjem in zdravljenjem prekomerne prehranjenosti in
debelosti. Predavatelji so s svojimi predstavitvami povezali teorijo z izsledki raziskav in
učinkovitimi metodami zdravljenja debelosti prebivalcev v EU. Simpozija se je udeležilo 55
udeležencev.
•
•
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Iz tabele je razvidno, da smo organizirali trinajst izobraževanj. Nekaj izobraževanj je že tradicionalnih. Tako VŠZNJ vsako leto pripravlja posvet o razvoju kariere
v zdravstveni negi, šolo raziskovanja, šolo za klinične mentorje in mednarodno znanstveno konferenco 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. VŠZNJ javno in v strokovni javnosti
opozarja na pomembnost kakovosti izvajanja programov zdravstvene nege preko objav v medijih in strokovnih dogodkih.
Podatki o dejavnosti Centra so ažurirani na spletni strani Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice: http://www.vszn-je.si/index.php?page=aktualni-dogodki.
Spletna stran, ki smo jo konec leta 2010 prenovili, 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. V reviji Utrip smo sproti objavljali napovedi
dogodkov Centra ter poročila z večjih izobraževalnih dogodkov in tako o delovanju Centra informirali 17.000 prejemnikov revije Utrip, to je članov Zbornice –
Zveze.
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 VŠZNJ 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 2008, 2009, 2010 in 2011. V letu 2012 bo v okviru Centra organiziranih 9 dogodkov, med katerimi
bodo štiri z mednarodno udeležbo. Večina izobraževanj je tradicionalnih, saj potekajo vsako leto.

4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost v 2012

Kratkoročni
prednostni cilji
Vpetost
v
klinično
okolje
preko
raziskovalnih projektov

Pričakovani rezultati v letu 2012
-

-

-

Dvig nivoja znanja
kliničnih
mentorjev
preko raziskovalnih in
razvojnih projektov

-

Nadaljevanje P3-0360, program za obdobje
2009-2014: »Celostna obravnava alergijskih
bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije
do genetike«, nosilec Klinika Golnik , sodeluje
VŠZNJ.
Zaključek CRP V3-1048, program za obdobje
2010-2012, »Izdelava strokovnih podlag za
zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov
učinkovitosti državnega programa obvladovanja
raka«, nosilec Onkološki inštitut Ljubljana,
sodeluje VŠZNJ.
Vključitev VŠZNJ v project L7-3653 (C), Epodpora procesa zdravstvene oskrbe.
Izvedba in zaključek projekta »Alkohol in mladi
- ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju
alkohola«
Pridobitev sredstev za dva razvojna projekta za
izobraževanje kliničnih mentorjev

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizacija:
Program P3-0360 je bil glede na podano vlogo v 2012, podaljšan do 2018.
Prve tri alineje so bile realizirane, projekti tečejo v skladu s časovnicami. VŠZNJ je od 2012
članica projekta L7-3653, izveden je bil postopek vpisa v bazo SICRIS.
Pridobljen projekt na Ministrstvu za zdravje RS na javnem razpisu za sofinanciranje
programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012 z naslovom »Alkohol in mladi ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«, 2011-2012. V izvedbo projekta so
vključeni študenti tretjega letnika rednega študija Zdravstvena nega. Projekt je bil zaključen v
skladu s časovnicami.
L7-3653: vključitev v zbiranje in nadzor podatkov raziskave v referenčnih ambulantah.

Realizirano: Pridobljena projekta na MIZKŠ (MIZKŠ) na javnem razpisu: Implementacija
bolonjskega procesa - Vključevanje 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« z naslovoma »5. šola za klinične
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Mednarodna
raziskovalna
vključenost

1.

2.
3.

4.

5.

Delo raziskovalnih skupin po že pripravljenih
načrtih posamezne raziskave
Vzpostavitev projekta »Leadership and its
Association with Work Performance and Job
Satisfaction among Nurses: A Comparison
Between Two European Countries«, Trinity
College, Dublin Ireland, Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice.
Nadaljevanje aktivnosti na projektu »Family
Health Nursing«, 2010-2012 (projekt št.
518060-LLP-1-2011-UK-COMENIUS-CMP)
Nadaljevanje aktivnosti na »Works in Progress:
Developing Proposals for the Master
project/thesis/capstone in Nursing and the
Allied Professions that contributes to the
develoopment of new Nursing and Allied
Professional Knowledge in Europe, 2010-2012
(projekt št. 2011-1-NO1-ERA10-03310 Works
in Progress)
Nadaljevanje projekta »Factors affecting the
Professional Esteem of Health Care
Professionals Working with Older People«,
2009-2012, Research project holder: University
of the West of Scotland, School of Health,
Nursing and Midwifery,
Vključitev v projekt SANCO »Development and
Coordination of a Network of Nursing Educators
and Regulators« SANCO/1/2009)

mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti
pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja« (2012) in »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« (20122013). V sklopu prvega projekta se je Izobraževalo skupno 114 udeležencev, od tega 103 klinični
mentorji. Udeleženci so prejeli 2 ECTS oziroma sorazmerni delež ECTS glede na udeležbo na
dogodkih. Izvedena je bila raziskava med kliničnimi mentorji, ki bo objavljena na 6. mednarodni
znanstveni konferenci »Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na
rastoče potrebe po zdravstveni obravnavi«, ki bo junija 2013. Drugi projekt je v realizaciji in se
zaključuje 2013. V letu 2012 sta bila v sklopu tega projekta izvedena dva dogodka in sicer »3.
simpozij: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv« (17. 10. 2012) in »4. šola raziskovanja z
mednarodno udeležbo: Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki
v zdravstveni negi« (22. 11. 2012). Udeleženci bodo za udeležbo prejeli 2 ECTS oziroma
sorazmerni delež ECTS glede na udeležbo. Dva dogodka tega projekta bosta izvedena v 2013, ko
se projekt zaključi, prav tako bo izvedena raziskava o kakovosti in varnosti.. V 2013 bo izvedena
Realizacija:
Ad1) prvi sestanek za začetek projekta je bil izveden v juniju 2011, projektne aktivnosti tečejo.
Ad2) obvestilo o pridobitvi finnaciranja projekta je bilo posredovano v juliju 2011, od takrat naprej
tečejo projektne aktivnosti, VŠZNJ ima svoj samostojni modul, pokriva področje obstoječega
izobraževanja na področju Family Nursinga. Sodelujoči visokošolski zavodi: College of Nursing
Jesenice, Slovenia; Nursing Association of Armenia; Yerevan State Medical College, Armenia;
University of Economics and Innovation, Poland; Instituto Politécnico de Beja-escola Superior de
Saúde, Portugal; University Witten, Germany; Alicante University, Spain; Ministry of Health, Spain;
University of Rome, Italy; University of Craiova, Romania; Lucian Blaga University, Romania;
Romanian Nursing Association.
Ad3) V 2011 je VŠZNJ bila zadolžena, da organizira srečanje magistrskih študnetov 4 šol Oslo
University College, Norway, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, Trinity College Dublin, Ireland,
and College of Nursing Jesenice, Slovenia, dogodek je bil 10. novembra izveden na Jesenicah in
11. novembra v Ljubljani. Udeležilo se ga je 15 študentov in 12 vsu iz štirih držav.
Ad4) v 2011 je bila izvedena objava skupnih rezultatov na 4. Mednarodni znanstveni konferenci
»Na dokazih podprta zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok,
potreb pacientov in znanj«, vsaka posamezna država je pričela s pripravo na objavo rezultatov za
državo, članek VŠZNJ bo dokončan v 2011.
Ad5) prvo projektno srečanje skupien Sanco je bilo v oktobru 2011 v Berlinu. VŠZNJ je bila
zadolžena za posredovanje podatkov in razlago stanja na področju srednješolskega in
visokošolskega izobraževanja v Sloveniji v odnosu do EU direktive.
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6.

7.
8.

Pridobivanje
novih
raziskovalnih
in
razvojnih projektov na
razpisih

1.
2.
3.
4.
5.

Vključitev v nov projekt »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 2012-1NO1-ERA10-04941-Works in Progress)
Vzpostavitev novega projekta »Becoming a
nurse: A multi-method study on expenditures by
families and students«
Vključitev v projekt »Prevention of sexualized
violence in Sports - Impulses for an open,
secure and sound sporting environment in
Europe« (EAC-2011-0458)
ARRS projekti: temeljni, aplikativni, CRP,
vpetost raziskovalcev, mladi raziskovalci, nakup
revij, znanstveni sestanki
MIZKŠ (MIZKŠ): gostujoči učitelji,
usposabljanje kliničnih mentorjev, drugi razvojni
projekti
MZ: projekti krepitve zdravja v družbi
LLP -Leonardo da Vinci project
Drugi mednarodni projekti

Ad6) Udeležba treh magistrskih študentov in dveh učiteljev raziskovanja na dvotedenski delavnici
za študente druge stopnje v okviru projekta. Delavnica je potekala v Oslu, na šoli, ki je nosilka
projekta.

Ad7) Izvedena raziskva na štirih slovenskih šolah, ki izvajajo redni študij zdravstvene nege.
Nosilak raziskave v Sloveniji je VŠZNJ.
Ad8) Vključitev v pregled stanja po državah EU.

Ad1) Pri prijavah na ARRS razpise je bila VŠZNJ uspešna pri vključitvi v projekt L7-3653 (C), Epodpora procesa zdravstvene oskrbe. Podaljšalo se je obdobje vključenosti VŠZNJ v izvajanje
projekta P3-0360 »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije
do genetike«, nosilec – Klinika Golnik. VŠZNJ je bila neuspešna pri prijavah na razpise za
sofinanciranje znanstvenih sestankov v 2012, mladi raziskovalci, sofinanciranje raziskovalnih
projektov za leto 2012.
Razpisa za raziskovalno pedagoško sodelovanje v 2012 ni bilo.
Ad2) Pridobljeni projekti na MIZKŠ (MIZKŠ) 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«:
»5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in
mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja«, realiziran v 2012;
»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«, pričetek realizacije v 2012, zaključek v 2013;
»Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih
2011-2013«, prvo odpiranje, pridobljen v 2011, realiziran v 2012;
»Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih
2011-2013«, drugo odpiranje, pridobljen v 2012, realiziran v 2013.
V letu 2012 se je VŠZNJ prijavila še na dva razpisa pri MIZKŠ 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«:
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega
visokega šolstva v mednarodno okolje z naslovom projekta »Mednarodna primerljivost
izvedbe strokovnega magisterija preko vključevanje tujih visokošolskih učiteljev zdravstvene
nege« ter
javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v
republiki sloveniji v letih 2012-2015 z naslovom projekta »Kontinuiran razvoj sistema
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Objava
raziskav

rezultatov

Razširjanje znanja o
pomenu raziskovanja
in razvoja

Priprava in objava znanstvenih člankov in
prispevkov na znanstvenih konferencah na osnovi
izvedenih raziskav
Center: priprava 5. Mednarodne znanstvene
konference, 4. Šole raziskovanja, razvojnih
izobraževanj za usposabljanje kliničnih mentorjev

kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne
odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva«.
Rezultati javnih razpisov bodo znani v 2013.
Tuji VSU sodelujejo na magistrskem študiju in so prepoznani raziskovalci. Vključitev je po razpisu
načrtovana za 2011/2012. Sodelujoči VSU so: dr. Angela Kydd, UWS University of the West
Scotland, dr. Alice M. Kiger, University of Aberdeen, dr. Fiona Murphy, Swansea University, dr.
Elizabeth Curtis, Trinity College Dublin, dr. Joy Merrell, Swansea University, dr. Alyson Kettles,
University of Aberdeen, dr. Iva Holmerova, Centre of Expertise in Longevity and Long-term care. V
študijskem letu 2011/2012 bo izvedeno 288 ur neposredne študijske obveznosti.
Vključitev po razpisu za 2012/2013 je naslednja: dr. Alice M. Kiger, University of Aberdeen, dr.
Fiona Murphy, Swansea University, dr. Elizabeth Curtis, Trinity College Dublin, dr. Alvisa Palese,
Università degli studi di Udine, dr. Thomas David Barton, Swansea University.
Ad3) Projekt, pridobljen na razpisu Ministrstva za zdravje, »Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih
(dijakov) o tveganem pitju alkohola«, se je izvajal skupaj s študenti 3. letnika rednega študija
Zdravstvena nega in bil uspešno zaključen.
Ad4) kot nosilci smo prijavili projekt Slovenian DRG coding school. Vključeni partnerji na projektu:
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; Zavod Prava poteza, Limbuš; Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije; Economic and Social Research Institute, Dublin, Irska; GNOMON
Health care Solutions s.r.o., Praga, Češka; Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije; Splošna
bolnišnica Jesenice; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Rezultati razpisa bodo znani
konec marca 2012.
Ad5) Kot partnesji na projektu EU smo bili uspešni pri projektu »Prevention of sexualized violence
in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe«, 2012-2013,
financer EU, action fields of Sport Sport 2012 (DG EAC), ki se je začel izvajati v 2012.
Vzpostavitev in pričetek izvajanja novega bilateralnega projekta med Università degli studi di
Udine in VŠZNJ z naslovom »Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by
families and students« za obdobje 2012-2013.
Vključitev v projekt SANCO »Development and Coordination of a Network of Nursing Educators
and Regulators« SANCO/1/2009)
Vključitev v nov projekt »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 2012-1-NO1-ERA10-04941Works in Progress)
V 2012 so VSU/VSS šole, ki so redno ali dopolnilno zaposleni objavili 23 izvirnih/preglednih
znanstvenih člankov in 46 znanstvenih prispevkov na konferencah. Ostali podatki o objavah so v
tabeli spodaj.
Oba dogodka sta bila realizirana in se nahajata v poročilo o delu Centra.
VŠZNJ 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 izvedla mednarodno delavnico FINE v okviru organizacije
VŠZNJ v Ljubljani, zaupanje za izvedbo je dobila na delavnici v 2011 v Parizu, zato dogodek
ni bil planiran v načrtu dela 2011. Dogodek z naslovom Nursing Education Developing the Art and Facing the Challenges je bil uspešno izveden, sodelovalo je 12 držav.
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Drugi kazalniki dela

Kazalniki raziskovalnega dela za leto 2011:
pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz
ARRS (CRP), MIZKŠ (MIZKŠ), MZ in drugih
virov.
aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah,
poletnih šol, posvetov idr.
Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela
VŠZNJ v domačih in mednarodnih revijah.
Število citatov in točk ter izpolnjevanje pogojev
raziskovalcev VŠZNJ 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.

Podatki so navedeni v tem poglavju.

Število objav redno in dopolnilno zaposlenih vseh treh kateder v letu 2012
Tipologija
Izvirni znanstveni članek (1.01)
Pregledni znanstveni članek (1.02)
Kratki znanstveni prispevek (1.03)
Strokovni članek (1.04)
Poljudni članek (1.05)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1.06)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (1.07)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1.09)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje (1.10)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1.12)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (1.13)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1.16)
Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1.17)
Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ? (1.18)
Recenzija, prikaz knjige, kritika (1.19)
Predgovor, spremna beseda (1.20)
Polemika, diskusijski prispevek (1.21)
Intervju (1.22)
Drugi članki ali sestavki (1.25)
Znanstvena monografija (2.01)
Strokovna monografija (2.02)
Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo (2.03)

Število objav:
19
4
20
13
7
4
39
21
1
20
25
4

1

1
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Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (2.04)
Drugo učno gradivo (2.05)
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (2.06)
6
Magistrsko delo (2.12)
1
Končno poročilo o rezultatih raziskav (2.12)
3
Elaborat, predštudija, študija (2.13)
1
Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (2.15)
Umetniško delo (2.16)
1
Radijska ali televizijska oddaja (2.19)
Druge monografije in druga zaključena dela (2.25)
1
Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (2.30)
Radijski ali TV dogodek (3.11)
Predavanje na tuji univerzi (3.14)
2
Prispevek na konferenci brez natisa (3.15)
3
Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (3.16)
Druga izvedena dela (3.25)
10
Urednik
23
Mentor pri diplomskih delih
3
Mentor pri diplomskih delih ( višješolski študij)
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij)
35
Komentor pri diplomskih delih
Komentor pri diplomskih delih (bolonjski študij)
6
Mentor pri magistrskih delih
1
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
2
Mentor pri specialističnih delih
Komentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
2
Komentor pri specialističnih delih
Komentor pri diplomskih delih (višješolski študij)
Mentor - drugo
3
Komentor - drugo
1
Intervjuvanec
Oseba, ki intervjuva
Avtor dodatnega besedila
1
Pisec recenzij
10
Drugo
1
Nerazporejeno
1
SKUPAJ:
296
Opombe:
V letu 2012 je bilo objavljenih 23 različnih del, pri katerih so redno in / ali dopolnilno zaposleni na VŠZNJ sodelovali kot uredniki.
V letu 2012 je bilo objavljenih 10 različnih del, pri katerih so redno in / ali dopolnilno zaposleni na VŠZNJ sodelovali kot pisci recenzij.
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V januarju 2012 je bila zaposlena na VŠZNJ, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič imenovana za članico Uredniškega odbora revije
Zdravstveno vasrtvo, ki je v letu 2012 prejela faktor vpliva. V uredniškem odbporu deluje kot področna urednica in recenzentka,
povabilo k sodelovanju je plod raziskovalnega in publicističnega dela zaposlene na VŠZNJ. Zaposlena doc. dr. Jica Zurc v reviji deluje
kot recenzentka.
Skupaj zaposleni iz raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2012 je 2,77 FTE.
Iz sredstev raziskovalne in razvojne dejavnosti je bilo v letu 2012:
- 0,20 FTE iz sredstev ARRS – projekti in programi
- 2,00 FTE iz razpisov MIZKŠ – razpis »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in
mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega usposabljanja« in »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« «
- 0,25 FTE iz razpisov MZ – razpis »Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«
- 0,32 FTE iz mednarodnih razpisov – razpis »Family Health Nursing in European Communities«
Skupaj zaposleni iz raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2012 je 2,77 FTE.
Šola ima raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega (2672), podatki o skupini in njeni uspešnosti so dosegljivi na
Podatki
o
uspešnosti
skupine,
stanje
1.
2.
2013
so
v
spodnji
tabeli
http://www.sicris.si/search/org.aspx?lang=slv&id=3462.
(http://izumbib.izum.si/bibliografije/Z20130201130934-2672.html):
Število točk
(1)

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

Z1

Z2

NK

A''

A'

1.01 108.84 432.32 169.67 427.55 0

0

336.61 23.33

1138.37 359.94 10.00

37.76 128.31

1.02 20.05 0

141.16 0

0

225.00 1.67

161.22 226.67 2.50

0

20.05

0

0

0

74.15

0

13.61

0

1.03 13.61 60.54 0
(2)
2.01 0
2.18

A

0
B
94.04

8.00
C

D

E F

G

0
0

H

8.00

Z1

Z2

0

94.04

0

0

2.24

0

0

0

2.22

0

0

0

0

280.00

ur.

0 280.00
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0

0

0
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2.20

0 0

(3)

A

1.16 0

B
0

C

D

Z1

90.00 0

(4)

C

0

0
D

0
Z2

90.00
Z1

Z2

NK
0
NK

1.06

150.00 339.51

0

489.51 30.00

1.08

385.42 1444.88

0

1830.30 61.33
SU

Str.d.

2652.21
Z1

Z2

S

A''

A'

SKUPAJ

1373.73 3378.44 2758.54 37.76 161.97

Vodenje projekta (Z1 + Z2): 4611.92

1373.73 3238.19

Upoštevano število točk (medicina): 1616.16

1373.73 242.42

Število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2003 - 2013):
A1 - upoštevano število točk:
A2 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2003 - 2013):
"
'
A4 - izjemni dosežki pri znanstveni odličnosti 1/2(A /A1 + A /A1) + 1/20(Nc/Nč)
'
A - zelo kvalitetni dosežki:
"
A - izjemni dosežki:
Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 10 letih:
Nc - število normiranih citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 10 letih:

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)

2007

2008

0
0
0
0
0

9
1
1
5
0
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2009
10
10
0
5
0

564
1616.16 ocena A1: 5.00
345
ocena A2: 5.75
ocena A4: 0.11
161.97
37.76
207
213

2010

2011

2012

20
20
0
7
0

20
20
0
8
0

24
24
0
6
0
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Št. mladih raziskovalcev iz gospodarstva (MRG)
Št. raziskovalnih skupin

0
0

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

10
2
0
0
0
1

20
5
0
0
0
1
3

20
20
0
21
0
2
7

24

Vir: Sicris

Povezanost raziskovalne in izobraževalne dejavnosti po letih
leto
Kazalnik
Št. raziskovalcev, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu
Št. študentov, ki so vključeni v raziskovalno delo
Št. doktorskih študentov
Št. mentorjev podiplomskim študentom
Št. MR, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu
Št. gostujočih raziskovalcev – predavateljev
Št. gostujočih predavateljev na izmenjavi

0
21
0
3
7

1

2010:Gostujoči predavatelji, ki sodelujejo tudi v raziskovalnih projektih 2010 (dr. A. Kydd, dr. A. Kiger, dr. F. Murphy).
2011:Gostujoči predavatelji, ki sodelujejo tudi v raziskovalnih projektih 2011 (dr. A. Kydd, dr. A. M. Kiger, dr. F. Murphy, dr. J. Merrell, dr. I. Holmerova, dr. E. A. Curtis, dr. A.
Kettles).
3
2012: Gostujoči predavatelji, ki sodelujejo tudi v raziskovalnih projektih 2012 (dr. A. Kydd, dr. A. M. Kiger, dr. I. Holmerova, dr. Alvisa Palese, dr. F. Murphy, dr. T. D. Barton, B.
Rimac)
2

Izboljševanje sodelovanja visokošolskih institucij z javnimi raziskovalnimi zavodi - VZAJEMNO PREHAJANJE KADROV MED
VISOKOŠOLSKIMI INSTITUCIJAMI IN JAVNIMI RAZISKOVALNIMI ZAVODI
VŠZNJ 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 ter je tako povezana z javnimi
inštitucijami, ki izvajajo raziskovalno delo: Bolnišnica Golnik - KOPA, Onkološki inštitut Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Inštitut za
varovanje zdravja RS, 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.
- VŠZNJ dopolnilno zaposluje raziskovalce iz javnih zavodov in tako pridobiva sredstva ARRS na razpisu Raziskovalno pedagoško sodelovanje. V
letu 2010 je VŠZNJ pridobila 255 ur, v letu 2009 pa 340 ur. Razpisa v letu 2011 ni bilo. Dopolnilno zaposleni visokošolski učitelji VŠZNJ, ki so v matični
organizaciji zaposleni kot raziskovalci, prihajajo iz naslednjih javnih zavodov: Bolnišnica Golnik - KOPA, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Inštitut za
varovanje zdravja RS.
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VŠZNJ dopolnilno zaposluje ali pogodbeno vključuje VSU v pedagoški proces, ki so v matični organizaciji – javnem zavodu člani raziskovalnih
skupin:
- Raziskovalna skupina Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 1613
- Raziskovalna skupina IVZ RS, 1027
- Raziskovalna skupina Onkološki inštitut, Raziskovalni oddelek, 0302
- Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Katedra za družinsko medicine, 0381-055
- Psihiatrična klinika Ljubljana, 1620-001
- Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, 2444
- Institut Jožef Stefan, Odsek za računalniške sisteme, 0106-022
- Splošna bolnišnica Jesenice, Raziskovalna enota, 2833

-

-

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 Zavod za zdravstveno varstvo Kranj in Inštitut za varovanje zdravja.

Vključevanje študentov v raziskovalno delo:
-

-

-

4.3

Študenti VŠZNJ so sodelovali na 3. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved »Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na
področju zdravstvenih ved«, ki je v letu 2011 potekala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. Študenti VŠZNJ prve in druge stopnje so aktivno
sodelovali na študentski konferenci. Diplomanti prve stopnje so predstavili 5 diplomskih del, dve študentki druge stopnje pa raziskovalna projekta;
Študneti programa druge stopnje Zdravstvena nega so sodelovali na 4. raziskovalni delavnici “Works in Progress – An international seminar for master
students in the caring professions«., ki je potekala v mesecu novembru 2011 v obliki dvodnevnih delavnic z mednarodno udeležbo magistrskih študentov
in njihovih mentorjev iz štirih šol v EU. Udeleženci so prihajali s Trinity College Dublin (Irska), Instituto Politécnico de Leiria (Portugalska), Oslo and
Akershus University College of Applied Science, Institute of Nursing (Norveška) in Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Magistrski študenti so
predstavili svoja raziskovalna dela; seminar je nudil vpogled v naše skupne izkušnje in probleme, s katerimi srečujemo v kliničnem okolju. Izdali smo
zbornik prispevkov z recenzijo. Na seminarju Works in progeress je sodelovalo osem visokošolskih učiteljev, ki so svojim študentom nudili pomoč pri
oblikovanju raziskovalnih del, ter petnajst študentov, vpisanih v magistrske programe različnih zdravstvenih ved. V okviru seminarja smo tudi izdali skupno
gradivo, in sicer zbirko vseh raziskovalnih izvlečkov študentov.
Študenti 3. letnika rednega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega so sodelovali v raziskovalnem projektu »Alkohol in mladi ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«.
Študenti študijskega programa druge stopnje so objavili rezultate svojih raziskovalnih projektov pri predmetu Na dokazih podprta praksa v zdravstveni
negi v znanstvenih revijah Sodobna pedagogika (1 prispevek), Obzornik zdravstvene nege (4 prispevki) in Zdravstveno varstvo (1 prispevek) ter
sodelovali na mednarodni delavnici Works in progress štirih šol (4 študentje), gostiteljica je bila VŠZNJ (več v poročilu o raziskovanju);

Umetniška dejavnost

VŠZNJ ne deluje na tem področju.
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4.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je dne, 18. 12. 2009, pridobila razširjeno Erasmus listino (Extended University Charter). Razširjena Erasmus listina
omogoča šoli, da študentom in zaposlenim nudi izmenjavo s tujimi visokošolskimi institucijami na področju klinične prakse, študija, poučevanja in usposabljanja.
Številka EUC listine je 25002-IC-1-2010-1-SI-ERASMUS-EUCX-1, Erasmus identifikacijska številka pa SI JESENICE01.
Šola se vsako študijsko leto vključuje v programe individualnih mobilnosti Erasmus, ki jih izvaja nacionalna agencija (NA) CMEPIUS, vključevala pa se je tudi v
program EGP in Norveški finančni mehanizem (prav tako programi individualnih mobilnosti), ki se je izvajal prejšnje študijsko leto (tudi s strani NA CMEPIUS). V
kolikor se bo slednji program ponovno izvajal, se bo šola vanj vključila.
VŠZNJ pa sodeluje tudi v drugih programih Vseživljenjskega izobraževanja (izvaja jih Izvršna agencija v Bruslju, EACEA); tako bo v letošnjem letu (maj, 2013)
sodelovala v Erasmus intenzivnem programu »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«.

Dosežki v letu 2012:
Pridobljeni novi Erasmus sporazumi v 2012:
• 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, Turkey.
V letu 2012 smo podaljšali in/ali razširili tudi nekatere že obstoječe sporazume:
•
Adnan Menderes University, School of Health, Turčija (podaljšanje obstoječega sporazuma – izmejnava učnega osebja in študentov);
•
University of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Škotska (podaljšanje in razširitev sporazuma tudi na izmenjavo študentov);
•
University of Greenwich, School of Health and Social Care, Velika Britanija (podaljšanje obstoječega sporazuma – izmejnava učnega osebja);
•
University of Presov, Faculty of Health Care, Slovaška (podaljšanje in razširitev sporazuma tudi na izmenjavo študentov);
Mednarodne izmenjave študentov VŠZNJ na tuje visokošolske institucije letu 2012:
Študijsko leto
izmenjave
2010/2011

Število
študentov
6

2010/2011

5

Stopnja študija
I. stopnja programa
zdravstvena nega
(redni študij, 3.
letnik letnik in
absolventi)
II. stopnja programa
zdravstvena nega

Trajanje
izmenjave
2-3 mesece,
zimski
semester
3 dni

Visokošolska institucija

Študijsko področje izmenjave

Vir sofinanciranja

Oslo and Akershus
University College of
Applied Science,
University of Central
Lancashire
Trinity College Dublin

Klinična praksa (Zdravstvena
nega internističnega bolnika,
Zdravstvena nega kirurškega
bolnika, Nujna medicinska
pomoč)
Predstavitev raziskovalnih
projektov (Works in Progress
seminar)

- Erasmus dotacija
- Javni RS sklad za razvoj kadrov
in štipendije
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2011/2012

2

1. stopnja (redni
študij, 2. letnik)

3 mesece,
letni
semester

JAMK University of
Applied Sciences

2011/2012

3

II. stopnja programa
zdravstvena nega

12 dni

2012/2013

2

1. stopnja (redni
študij, 3. letnik)

3 mesece,
letni
semester

VŠZNJ in Trinity
College Dublin (Irska),
Oslo and Akershus
University College of
Applied Science HiOA, Institute of
Nursing, Norveška,
Escola Superior de
Saúde ESSLei – IPL
(Portugalska)
University of Malta,
Faculty of Health
Sciences

2012/2013

2

1. stopnja (redni
študij, 3. letnik)

3 mesece,
letni
semester

Savonia University of
Applied Sciences/
School of Health Care
Kuopio

2012/2013

2

II. stopnja programa
zdravstvena nega

12 dni

Instituto Politécnico de
Leiria
(Portugalska),VŠZNJ,
Trinity College Dublin
(Irska), Oslo and
Akershus University
College of Applied
Science - HiOA,
Institute of Nursing
(Norveška),
University of Malta,
Malta
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Klinična praksa (Zdravstvena
nega onkološkega bolnika in
Zdravstvena nega kirurškega
bolnika)
Delavnica o uporabi
raziskovalnih metod

- Erasmus dotacija
- Javni RS sklad za razvoj kadrov
in štipendije

Klinična praksa (Zdravstvena
nega in mentalno
zdravje;Zdravstvena nega v
patronažnem in
dispanzerskem varstvu;
Zdravstvena nega žensk z
ginekologijo in porodništvom)

- Erasmus dotacija
- Javni RS sklad za razvoj kadrov
in štipendije

Klinična praksa (Zdravstvena
nega otroka in mladostnika s
pediatrijo; Zdravstvena nega v
patronažnem in
dispanzerskem varstvu;
Zdravstvena nega in mentalno
zdravje)
zdravje )
Delavnica o uporabi
raziskovalnih metod

Viri EU razpisa in lastni viri

- Erasmus dotacija
- Javni RS sklad za razvoj kadrov
in štipendije

Viri EU razpis
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Mednarodne izmenjave tujih študentov na VŠZNJ v letu 2012:
Študijsko leto
izmenjave
2010/2011
(oktober –
december
2010)
2011/2012
(november
2011)

Število
študentov
2

Stopnja študija

11

II. stopnja, programi
zdravstvenih ved

2 dni

Trinity College Dublin (Irska), Oslo and Akershus
University College of Applied Science - HiOA,
Institute of Nursing, Norveška, Escola Superior de
Saúde ESSLei – IPL (Portugalska)

2012/2013

2

3 mesece

2012/2013

1

2012/2013

1

2012/2013

3

I. stopnja, programa
zdravstvena nega
I. stopnja, programa
zdravstvena nega
I. stopnja, programa
zdravstvena nega
I. stopnja, programa
zdravstvena nega

Oslo and Akershus University College of Applied
Science - HiOA, Institute of Nursing (Norveška)
Savonia University of Applied Sciences/ School of
Health Care Kuopio
JAMK University of Applied Sciences, School of
Health and Social Studies, Finska
Başkent University, Turkey

I. stopnja, programa
zdravstvena nega

Trajanje
izmenjave
3 mesece

3 mesece
3 mesece
3 mesece

Visokošolska institucija
Oslo and Akershus University College of Applied
Science - HiOA, Institute of Nursing, Norveška

Študijsko področje
izmenjave
Klinična praksa

Vir
sofinanciranja
Tuji viri

Predstavitev
raziskovalnih nalog v
okviru delavnice
Works in Progress
seminarja
Klinična praksa

Tuji viri

Klinična praksa

Tuji viri

Klinična praksa

Tuji viri

Klinična praksa

Tuji viri

Tuji viri

Mednarodne izmenjave in obiski visokošolskih učiteljev VŠZNJ na tuje visokošolske institucije v letu 2012:
Študijsko
leto
izmenjave
2010/2011
(januar 2011)

Število
učiteljev

Trajanje
izmenjave

Visokošolska
institucija

Namen izmenjave & študijske vsebine

Vir sofinanciranja

1

3

University of
Greenwich, School
of Health and Social
Care

Vabljeni obisk, delno lastni
viri

2010/2011
(april 2011)

1

5 dni

University of the
West of Scotland,
School of Health,
Nursing and
Midwifery

2010/2011
(junij 2011)

1

4 dni

Trinity College
Dublin, School of
Nursing and
Midwifery

Priprave na podpis mednarodnega sporazuma
Poučevanje, izvedba predavanja: SKELA-SAVIČ, Brigita. European
health systems - the system in Slovenia : lecture on the course
SOPA 1016 Eropean health and social care on 18 January 2011.
London: The University of Greenwich, 18. jan. 2011. [COBISS.SI-ID
66524161]
Poučevanje (»Nursing Knowledge as a Response to Society
Needs«): SKELA-SAVIČ, Brigita. Nursing knowledge as a response
to society needs : a systematic review of literature : predavanja na
Faculty of Education, Health and Social Sciences, 13. april 2011,
Paisley. Paisley: Faculty of Education, Health and Social Sciences,
13. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 67042817]
Zasnova raziskave (»Leadership and its Association with Work
Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison
Between Two European Countries«).
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2010/2011
(september
2011)

1

5 dni

Adnan Menderes
University (School
of Health)

2010/2011
(september
2011)

1

3 dni

University of Malta

2011/2012
(november
2011)

1

4 dni

2011/2012
(december
2011)

1

2

University
Swansea, College
of Human and
Health Sciences
The Leuven
Institute for Ireland
in Europe

2011/2012

2

14 dni
(vsaka 7 dni)

2011/2012

1

6 dni

2011/2012

1

3 dni

2011/2012

1

3 dni

2012/2013*

1

5 dni

2012/2013*

1

7 dni

Oslo and Akershus
University College
of Applied Science HiOA, Institute of
Nursing
JAMK University of
Applied Sciences
University of Malta,
Faculty of Health
Sciences, Malta
Oslo and Akershus
University College
of Applied Science HiOA, Institute of
Nursing
University of
Presov, Faculty of
Health Care
Professions,
Slovakia
Instituto Politecnico
de Leiria,

Poučevanje (»Health promotion for the infant«): SKINDER SAVIĆ,
Katja. Nursing care of children : lecture on Adnan Menderes
University, School of Health, 25. sep. - 30. sep. 2011. Aydin: School
of health, Adnan Menderes University, 25. - 30. sep. 2011.
[COBISS.SI-ID 67959297]
Curriculum meeting points seminar, Malta, poučevanje: ZURC,
Joca. College of Nursing Jesenice - what we can offer to the
International consortium IRIS? : [lecture at the 1st Annual curriculum
meeting points seminar, 22nd September 2011, Faculty of Health
Sciences, University of Malta]. Msida: Universityt of Malta. Faculty of
Health Sciences, 22. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 68364801]
Zasnova projekta skupnega mednarodnega doktorskega študija

Erasmus

Lastni viri, sofinanciranje s
strani tuje visokošolske
institucije

Lastni viri

Vabljeno predavanje: ZURC, Joca. Mixed methods: backgrounds,
finding and challenges (a systematic review) : [paper presented at
the QMSS2, Seminar Minimizing and Handling Non-response in
Sample Surveys, Leuven, 8 - 9 December 2011]. Leuven: The
Leuven Institute for Ireland in Europe, 9. dec. 2011. [COBISS.SI-ID
68363521]

Lastni viri, sofinanciranje s
strani tuje visokošolske
institucije

Poučevanje (Master seminar, Research and Research methodology
and Evidence based practice)

Erasmus intenzivni
program - sofinanciranje

mednarodna izmenjava z namenom usposabljanja

Erasmus

Priprave na podpis bilateralnega sporazuma

Erasmus – pripravljalni
obiski

Poučevanje (Teaching ethics/applied ethics for master students in
the nursing programmes in Slovenia”)

Erasmus

Poučevanje (Pain management for Children)

Erasmus

Poučevanje (Research and Research methodology)

Erasmus
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2012/2013*

1

7 dni

Portugalska
Instituto Politecnico
de Leiria,
Portugalska

Poučevanje (Evidence based practice)

Erasmus

*načrtovano

Mednarodne izmenjave in udeležba v drugih aktivnostih tujih visokošolskih učiteljev na VŠZNJ v letu 2012:
Študijsko leto
izmenjave
2010/2011
(januar 2011)
2010/2011
(marec 2011)

Število
učiteljev
3

Trajanje
izmenjave
1

Visokošolska institucija

1

3 dni

2010/2011
(april, maj)
2010/2011
(junij, 2011)

1

1 dan

1

7 dni

2010/2011
(junij, 2011)

2

5 dni

University of the West of
Scotland, School of Health,
Nursing and Midwifery

2010/2011
(september,
2011)
2011/2012
(november,
2011)

1

6 dni

3

3 dni

2011/2012

1

4 dni

2011/2012

1

5 dni

2011/2012

1

5 dni

2011/2012

1

1 dan

Savonia University of Applied
Sciences, School of Health
Care
Oslo and Akershus University
College of Applied Science,
Norveška
University of Greenwich,
School of Health and Social
Care (Velika Britanija)
Trinity College Dublin, School
of Nursing and Midwifery
Univerza Swansea, School of
Human and Health Sciences,
Velika Britanija
University of Udine (Università

JAMK University of Applied
Sciences
University of Greenwich,
School of Health and Social
Care

Swansea University, School of
Human and Health Sciences
Oslo and Akershus University
College of Applied Science

Namen izmenjave & študijske vsebine
Priprava Erasmus bilateralnega sporazuma, možnosti izmenjave VSU in študentov
- Udeležba na 4. posvetu z mednarodno udeležbo
»Moja kariera – Quo Vadis:
Specializacije v zdravstveni negi –
Partnerstvo med zdravstveno nego in medicino«
- Vabljeno predavanje za študente študijskega programa druge stopnje Zdravstvena
nega
Priprava Erasmus bilateralnega sporazuma, možnosti izmenjave VSU in študentov
Poučevanje (»Mental Health in Norway - from hospital to a community based
approach«; »Using NNN-terminology for clinical reasoning in mental health - lecture
and work-shop«) – za študente prve & druge stopnje Zdravstvena nega
Poučevanje (»Organization of Palliative Care in Scotland«; »The Nurses role
in Assessment of Need/Care Management: in the Provision of Health and Social
Care in the Community«) – za študente prve stopnje Zdravstvena nega; udeležba
obeh predavateljev na posvetu z naslovom »Patronažna zdravstvena nega pred
novimi izzivi«
Usposabljanje (»Being part of our clinical training for the students«) – študenti
propedevtike; predstavitev tutorskega sistema in kariernega svetovanja študentom
na Finskem
- Coaching students` master thesis (Works in progress seminar)
rd
- Presenting the Works in progress seminar on the 3 Research school
Poučevanje: »Chronic diseases: stroke«; DSO dr. Franceta Bergelja (opazovanje
študentov na KP in delavnica o demenci)
Poučevanje »Leadership & management in nursing care« in predavanje na 5.
posvetu z mednarodno udeležbo Moja kariera – Quo vadis
Predavanje na 5. posvetu z mednarodno udeležbo Moja kariera – Quo vadis ter
vključenost v predmet Teorija in praksa ZN na II. stopnji
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2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013

2012/2013

2012/2013
2012/2013
2012/2013

3
1
2
1
1
1
1

7
1
1

1

1
1
1

2 dni
2 dni
2 dni
2 dni
2 dni

degli studi di Udine)
University of the West of
Scotland, School of Health
Nursing and
Midwifery, United Kingdom
University of Greenwich,
United Kingdom
University of Presov, Faculty
of Health Care Professions
University of Aberdeen, United
Kingdom
King's College in University of
Aberdeen

Aktivna udeležba na 5. mednarodni znanstveni konferenci z naslovom »Kakovostna
zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno
povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe«

Aktivna udeležba na 2. raziskovalni delavnici z mednarodno udeležbo s področja
raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj
in kako začeti? (v okviru 5. šole za klinične mentorje)

2 dni

University West of Scotland

1 dan

University of Udine (Università
degli studi di Udine)

Aktivna udeležba na delavnici za klinične mentorje
»Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe kliničnega usposabljanja« (v okviru
5. šole za klinične mentorje)

1 dan

Mahidol University in Kasetsart
University, Tajska

Obisk tajske delegacije v okviru njihovega projekta »International Healthcare
Service Supply Chain and Logistic Management«

5 dni
3 dni

2 dni

2 dni
1 dan
2 dni

University of Presov, Faculty
of Health Care Professions
University of the West of
Scotland, School of Health
Nursing and
Midwifery, United Kingdom
University of Aberdeen,
Škotska
Centre of Gerontology, Praha,
Charles University in Prague,
Faculty of Humanities,
CELLO-ILC,CZ
University of Udine (Università
degli studi di Udine)
Swansea University, School of
Human and Health Sciences

Poučevanje pri predmetih ZN1 in ZN žensk: za študente 1. stopnje
Aktivna udeležba na 3. simpoziju »Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv«, ki je
potekal 17. oktobra 2012 v Psihiatrični bolnišnici Begunje (v okviru 6. šole za
klinične mentorje)
4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo:
»Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in raziskovalni oddelki v
zdravstveni negi« (v okviru 6. šole za klinične mentorje)
Aktivna udeležba na delavnici: »Kakovost, vodenje in varnost pacientov v zdravstvu
in zdravstveni negi« (v okviru 6. šole za klinične mentorje)
Aktivna udeležba na delavnici: » Teoretični koncepti delovanja v zdravstveni negi«
(v okviru 6. šole za klinične mentorje)
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Vključenost tujih visokošolskih predavateljev v redni študijski proces za študente študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega v študijskem
letu 2011/2012:
Visokošolski učitelj
izr. prof. dr. Alice M. Kiger

Visokošolska institucija
University of Aberdeen, Centre of Academic Primary Care

Študijski predmet
Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege

doc. dr. Alyson Kettles

University of Aberdeen, Centre for Spirituality, Health and
Disability, King’s College
University of the West of Scotland, School of Health,
Nursing and Midwifery

Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi

doc. dr. Angela Kydd

Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo

izr. prof. dr. Fiona Murphy

Swansea University, School of Human and Health Sciences

Teorija in praksa zdravstvene nege

izr. prof. dr. Joy Merrell

Swansea University

Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega

dr. Iva Holmerovà

Centre of Gerontology, Praha, Charles University in Prague,
Faculty of Humanities, CELLO-ILC,CZ

Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo

dr. Elizabeth A. Curtis

Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery

Vodenje zaposlenih
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Vključenost VŠZNJ v druge evropske raziskovalne, razvojne in izobraževalne projekte, ki še trajajo:
VŠZNJ je leta 2010 postala del konzorcija z imenom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of
Nursing Practice«, v katerega so vključene šole, kot so:
- Columbia University, NYC USA,
- Fairfield University, Fairfield, USA,
- Lunds Universitet, Lund Sweden,
- Escola Superior do Saudé, Leiria Portugal,
- Trinity College, Dublin Ireland,
- Bournemouth University, Bournemouth England,
- Viborg sygeplejeskole, Viborg Denmark,
- Riga Stradins University, Riga Latvia.
Ozadje nastanka letnega seminarja izhaja iz redne in tesne vpetosti omenjene norveške fakultete 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 večdnevni seminar, ki bo temeljil na predstavitvi različnih podiplomskih programov s področja zdravstvene nege s
strani fakultet-partneric v Evropi in Združenih državah Amerike. Seminarja se ponavadi udeleži en predstavnik z vsake šole ter en študent. Z namenom promocije
mobilnosti ali mednarodnega sodelovanja med fakultetami so udeleženci na svojem zadnjem srečanju v mesecu septembru 2010 oblikovali t. i. »A Declaration of
Intent«, v okviru katere so opredelili metode sodelovanja med šolami (npr. ponuditi možnost »somentorstva« oz. svetovanja na posameznem študijskem področju,
možnost vključitve študentov v seminarje, v klinično okolje z namenom izvedbe manjše raziskave itd. VŠZNJ se je seminarja udeležila že dvakrat, in sicer leta
2010 na Oslo and Akerhus University College of Applied Science, Institute of Nursing (Norveška) in leta 2011 na University of Malta (Malta). Konzorcij je leta 2011
dobil novo ime, in sicer IRIS.
VŠZNJ je leta 2010 postala tudi del 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. seminarji, ki se odvijajo v okviru le-te, se imenuje »Works in progress«, v
okviru katere pet magistrskih študentov iz omenjenih šol predstavi svoja raziskovalna dela. Tako je v letu 2010 pet naših magistrskih študentk sodelovalo pri
tovrstnih predstavitvah. Seminar se je odvijal na Trinity College Dublin. Leta 2011, v mesecu novembru, je bila organizator omenjenega dvodnevnega dogodka
VŠZNJ. Na seminarju Works in progeress, ki ga je organizirala VŠZNJ, je sodelovalo osem visokošolskih učiteljev, ki so svojim študentom nudili pomoč pri
oblikovanju raziskovalnih del, ter petnajst študentov, vpisanih v magistrske programe različnih zdravstvenih ved. V okviru seminarja smo tudi izdali skupno
gradivo, in sicer zbirko vseh raziskovalnih izvlečkov študentov.
Cilj slednje medsebojne povezanosti je v okviru prijave na Erasmus intenzivne programe oblikovati skupen študijski predmet. V letu 2012 je tako WIP skupina
izvedla daljše, 14-dnevno izobraževanje, za magistrske študente zdravstvene nege in sorodnih zdravstvenih ved: »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«. Potekalo je od 14. do 25. 5. 2012 v Oslu, na Oslo and Akershus University College of Applied Science (Institute of Nursing). Udeležile so se ga tri naše
magistrske študentke. Seminar je bil namenjen razvoju predlogov za izdelavo koncepta magistrske naloge. Izobraževanje so izvedli različni tuji in domači
predavatelji. V študijskem letu 2012/2013 bo mobilnost dveh magistrskih študentk izvedena v okviru Erasmus intenzivnega programa, ki se bo v mesecu maju
odvijal na Polytechnic Institute of Leiria, School of Health Sciences, Portugalska.
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VŠZNJ je organizirala je kot članica FINE in članica posvetovalnega odbora FINE v septembru 2011 organizirala mednarodno delavnico FINE z naslovom
»Nursing Education - Advancing the Art and Facing the Challenges«, ki je potekala od 29. do 30. 9. 2011. Srečanja se je udeležilo 34 visokošolskih učiteljev
zdravstvene nege iz dvanajstih držav: Velika Britanija, Brazilija, Portugalska, Švica, Slovenija, Hrvaška, Estonija, Španija, Avstrija, Grčija, Belgija, Francija.

Kazalniki na področju mednarodnih izmenjav
Študijski program prve stopnje
Kazalnik

Študijsko leto
2010/2011

Študijsko leto
2011/2012

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

6

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v
tujini
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino

Študijski program druge stopnje
Študijsko leto
2010/2011

Študijsko leto
2011/2012

2

Načrt za
študijsko leto
2012/2013
4

5

3

Načrt za
študijsko leto
2012/2013
2

2

0

7

0

0

0

4

2

1

6

10

5

0

1

3

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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.

Opis kazalnikov za študijski leti 2010/2011 in 2011/2012 ter opis načrta za študijsko leto 2012/2013 za študijski program prve
stopnje:
Komentar: v študijskem letu 2010/2011 so v okviru Erasmus mobilnosti odšli trije študenti na izmenjavo na University of Central Lancashire (Velika
Britanija) z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse.
Komentar: v študijskem letu 2010/2011 so v okviru EGP in Norveškega finančnega mehanizma odšli trije študenti na Oslo and Akerhus University
College of Applied Sciences (Norveška) z namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse.
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Komentar: v študijskem letu 2010/2011 smo gostili dve norveški študentki z Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (Norveška) z
namenom opravljanja 3-mesečne klinične prakse.
Komentar: v študijskem letu 2010/2011smo na VŠZNJ z namenom izvedbe dela določenega študijskega predmeta gostili 4 VSU s tujih
visokošolskih institucij, kot so: Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (Norveška), University of the West of Scotland, School of
Health, Nursing and Midwifery (Škotska) in Savonia University of Applied Sciences, School of Health Care (Finska).
Komentar: v študijskem letu 2010/2011 so se v tujini izobraževali trije VSU, in sicer na University of the West of Scotland, School of Health, Nursing
and Midwifery (Škotska), Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery (Irska), Adnan Menderes University, School of Health (Turčija) in
na University of Malta (Malta).
Komentar: v študijskem letu 2011/2012 smo izvedli izmenjavo dveh študentov na JAMK University of Applied Sciences (Finska) z namenom
opravljanja 3-mesečne 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 načrtujemo izvedbo izmenjave dveh študentov na Savonia University of Applied Sciences/ School of Health
Care Kuopio (Finska) in dveh študentk 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, bodo na izmenjavi v letnem semestru 2013.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 smo gostili eno tujo visokošolsko učiteljico z University of Presov, Faculty of Health Care Professions,
Slovaška.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 načrtujemo izvedbo treh Erasmus mobilnosti z namenom poučevanja.
Opis kazalnikov za študijski leti 2010/2011 in 2011/2012 ter opis načrta za študijsko leto 2012/2013 za študijski program druge stopnje:
Komentar: v študijskem letu 2010/2011 je pet podiplomskih (študijski program druge stopnje zdravstvene nege) odšlo na Oslo and Akerhus
University College of Applied Sciences (Norveška) predstaviti svoja raziskovalna dela v okviru seminarja »Works in progress«.
Komentar: v študijskem letu 2010/2011 je bilo v študij druge stopnje ZN vključenih 5 stalnih VSU, izvedli pa smo tudi eno vabljeno predavanje.
Komentar: v študijskem letu 2010/2011 je bilo izvedeno eno vabljeno predavanja na podiplomskem študiju na University of the West of Scotland
(Škotska).
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).
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Komentar: v študijskem letu 2012/2013 načrtujemo izvedbo mobilnosti vsaj dveh podiplomskih študentov, ki se bodo na Instituto Politecnico de
Leiria (Portugalska) udeležili 14-dnevnega Erasmus intenzivnega programa »Works in progress«.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 načrtujemo program druge stopnje ZN ponovno vključenost petih tujih VSU.
Komentar: v študijskem letu 2012/2013 načrtujemo vključenost dveh VSU v Erasmus intenzivni programa »Works in progress«, ki je namenjen
magistrskim študentom ZN in bo potekal na Instituto Politecnico de Leiria (Portugalska).
Pridobljena sredstva za mobilnost iz mednarodnih programov:
leto
Kazalnik
Erasmus - mobilnost študentov
Erasmus - mobilnost profesorjev

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0
2000
EUR

2275 EUR
1000 EUR

1950 EUR
2000 EUR

2.925 EUR
2.000 EUR

925 EUR
15640 EUR

1.110 EUR
/**

1.295 EUR
/**

Erasmus – organizacija mobilnosti (OM)(prenesena na študente)
6800
EUR
0

Norveški finančni mehanizem
Javni RS sklad za razvoj kadrov in štipendije

0

0

SKUPAJ

0

0

/*
18590 EUR

8080
EUR

900 EUR
1.350 EUR
5960 EUR
7.570 EUR
(brez
(brez
sredstev OM: sredstev OM:
4850 EUR)
6.275 EUR)

*Sredstev nismo to leto upoštevali.
** Ni bilo razpisa

Kazalniki
Kazalnik

Pričakovani rezultati v
študijskem letu
2009/2010
(Leto 2010)

Študijsko leto 2008/2009
(Leto 2009)

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva
na dodiplomskih študijskih programih

3

3

28

28

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih
raziskovalnih zavodov na dodiplomskih študijskih
programih
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva
na podiplomskih študijskih programih

1

3

26

26

0

3

5

5

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih
raziskovalnih zavodov na podiplomskih študijskih
programih

0

1

5

5
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Študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

Realizacija v študijskem letu
2010/2011 (Leto 2010)

3

1
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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

Realizacija v letu 2012 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano. Dokupili smo 15 enot
gradiva iz seznamov obvezne in
priporočene literature ter 8 enot
gradiva s področja raziskovanja,
ginekologije.
Realizirano.

Pričakovani rezultati v letu 2012

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

Pričakujemo, da bo študentom zagotovljeno gradivo, ki ga potrebujejo za študij.

Plačilo naročnin za leto 2012 (v letu 2011),
za dostop do baz podatkov.
Plačilo naročnin za leto 2012 (v letu 2011),
za serijske publikacije.

Naročnina na: podatkovne baze SpringerLink in CINAHL with Full Text.

Izobraževanje bibliotekarja.

Z naročninami na serijske publikacije (slovenske in tuje) želimo študentom omogočiti
kvalitetnejši študij, zaposlenim in drugim pedagoškim sodelavcem pa boljše pogoje za
izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Z letom 2011 smo naročeni tudi na revije:
International Journal of Nursing Studies, Nurse Education Today, Nursing Science Quarterly
in Journal of Nursing Administration
Izobraževanje bibliotekarja bo omogočilo bibliotekarjevo samostojno delo v knjižnici VŠZNJ.

Realizirano.

Realizirano. Opravljen tečaj
prevzemanja zapisov iz vzajemne
baze Cobiss v lokalno bazo ter
zaloga.

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

Število v letu 2011
206
155
48
/
74
/
/
/

Načrt za leto 2012
210
140
50
/
Odvisno od števila zaposlenih
/
/
/

Realizacija 2012
232
144
38
/
86
/
/
1

Kazalniki na področju knjižnične dejavnosti
Kazalnik
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice
Delež aktivnih uporabnikov z
univerz (študenti, visokošolski

489

Leto 2011

Načrt za leto 2012
okoli 500

501

489

okoli 500

501
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učitelji in sodelavci, raziskovalci
in strokovni sodelavci)
Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih enot
Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike

Prirast 428 tiskanih enot, 22 enot (= letnikov)
serijskih publikacij, 4 enote neknjižnega gradiva,
zakup dostopa do baz podatkov SpringerLink ter
baz podatkov, vključenih v EBSCOHost Web.
8961 (vključeno je število pregledanih člankov v
polnem besedilu za bazi CINAHL in SpringerLink).
V okviru kabinetnih vaj pri predmetu Uvod v
raziskovanje in informatika v zdravstveni negi je
bilo za študente prvih letnikov izvedenih 8 sklopov
izobraževanj. Študentom je bilo predstavljeno
delovanje knjižnice, uporaba COBISS/OPAC,
iskanje po podatkovnih bazah ter pravila za
pripravo seminarskih nalog.

okoli 300 tiskanih enot
gradiva

264 tiskanih enot gradiva

okoli 10,000 enot
pregledanega gradiva v
elektronski obliki.
Načrtujemo enako število
organiziranih
izobraževanj v okviru
kabinetnih vaj pri
predmetu Uvod v
raziskovanje in
informatika v zdravstveni
negi.

10,338 (vključeno je število pregledanih člankov v polnem
besedilu za bazi CINAHL in SpringerLink).
V okviru kabinetnih vaj pri predmetu Uvod v raziskovanje in
informatika v zdravstveni negi so bile organizirane kabinetne
vaje za redne študente 1. letnika. Vsebina vaj zajema
predvsem predstavitev iskanja gradiva po COBISS Opac,
CINAHL-u in SpringerLink-u, predstavljena je tudi uporaba
knjižnice.
V mesecu novembru in decembru 2012 so bile izvedene
kabinetne vaje tudi za izredne študente 1. letnika.
Skupno 5x po 5 pedagoških ur za redne študente in 4x po 3
pedagoške ure za izredne študente.

Urnik knjižnice:
Knjižnica je bila v študijskem letu 2011/2012 odprta v ponedeljek med 10.00 in 18.00 uro, od torka do četrtka med 10.00 in 16.00 uro in v petek med 10.00 in
16.30 uro. Vsak dan med 12.30 in 13.00 uro pa se je knjižnica zaprla. V študijskem središču v Ljubljani je v študijskem letu 2011/2012, knjižnica odprta v času
predavanj podiplomskih študentov in sicer med 14.30 in 18.00 uro.
Knjižnica na Jesenicah je bila do aprila 2012 odprta ob ponedeljkih med 10.00 in 18.00 uro, ob torkih, sredah in četrtkih med 10.00 in 16.00 uro in ob petkih med
10.00 in 16.30 uro. Urnik odprtja knjižnice na Jesenicah je bil spremenjen aprila 2012, in sicer je bila knjižnica ob ponedeljkih odprta od 12h do 18h, ob torkih,
sredah, četrtkih in petkih pa od 10h do 16h. Vsak dan med 12.30 in 13.00 uro je bila knjižnica zaprta. Študentom je v knjižnici na Jesenicah na voljo 8
računalnikov z dostopom do Interneta in zakupljenih baz podatkov ter dodatnih 6 čitalniških mest. V primeru povečanega obiska knjižnice, lahko študenti
uporabljajo tudi 15 računalnikov v računalniški učilnici, ki je s knjižnico povezana.
Knjižnica Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ima dislocirano enoto v Študijskem središču Ljubljana, ki je po naboru gradiva namenjena študentom na 2.
stopnji študijskega programa Zdravstvena nega. Študentom so na voljo tudi 4 računalniki s povezavo do zakupljenih baz podatkov in 6 čitalniških mest. V
študijskem središču Ljubljana je bila knjižnica v študijskem letu 2011/2012 odprta v času predavanj po urniku in glede na izvedbo seminarjev za študente druge
stopnje in sicer med 15.00 in 17.00 uro.

Izdane publikacije VŠZNJ v letu 2012:
Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo / 3. simpozij Katedre za temeljne vede, Begunje, 17. oktober 2012 ; [urednice Brigita
Skale Savič, Simona Hvalič Touzery, Ivica Avberšek Lužnik]. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2012.
[COBISS.SI-ID 71418113]
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Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti - povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov : [strokovno srečanje] : zbornik
prispevkov / 5. dnevi Angele Boškin, 20. in 21. september 2012, Kranjska Gora ; [urednice Mateja Bahun, Zdenka Kramar, Brigita Skela Savič]. - Jesenice :
Splošna bolnišnica : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012.
[COBISS.SI-ID 71088641]
Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi
izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific
Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and
the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia ; [editors Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing,
2012.
{COBISS.SI-ID 69769473]
Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc ter sposobnosti = Nursing education and knowledge in the
three cycles of higher education: differentiation of competences and skills / 5. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis = The 5th International
Consultation on [My Career - Quo Vadis], Ljubljana, 13. 3. 2012 ; [urednica Brigita Skela Savič]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012.
[COBISS.SI-ID 69094401]
Izbirno klinično usposabljanje 2011/2012 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah za kakovostno izvedbo izbirnega kliničnega usposabljanja / [avtorji Ljiljana
Leskovic ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2012.
[COBISS.SI-ID 69090561]

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
2010/2011
8%

Realizacija v
študijskem letu
2010/2011
5%

Pričakovani
rezultati v
študijskem letu
2011/2012
8%

2

Realizacija v
študijskem letu
2011/2012
5%

Pričakovani
rezultati v
študijskem letu
2012/2013
5%

Realizacija v
študijskem letu
2012/2013
5%

3
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Podatki so zbrani iz anketiranja študentov o prvem vpisu, ki ga izvedemo na prvem seminarju, kjer imajo študenti obvezno prisotnost in tako zagotovimo pravo
realizacijo vzorca.

4.7

Upravne, pravne in druge naloge
Kratkoročni prednostni cilji
zavoda

Pričakovani rezultati v letu
2012

Priprava pogodb za izbirno klinično
usposabljanje za 2011/2012

Ureditev poslovanja z učnimi
bazami

Priprava pogodb za izvedbo klinične
prakse za študijsko leto 2011/2012

Ureditev poslovanja z učnimi
bazami

Priprava pogodb in prijava dopolnilno
zaposlenih

Ureditev kadrovskih zadev

Priprava pogodb o naročilu avtorskega
dela in podjemnih pogodb

Ureditev kadrovskih zadev

Dopolnitve v obstoječi postavitvi
Kataloga informacij javnega značaja
Izobraževanje in vaje iz katalogizacije

Ažuriran KIJZ

Izobraževanje in izpopolnjevanje na
področju upravnega poslovanja
Izobraževanje in izpopolnjevanje na
področju upravnega poslovanja
Izobraževanje na področju novosti pri
prijavi projektov in pripravi zahtevkov

Opravljen tečaj za prevzemanje
zapisov in zaloga
Usposobljenost zaposlenih iz
varnosti pri delu in varstva pred
požarom
Tečaj iz naslova znanj,
potrebnih pri vzpostavitvi
certificiranja organizacije
Pravilno izpolnjevanje
dokumentacije zahtevkov in
projektov

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizirano:
Pridobili smo podatke o aktivnih učnih bazah, ki so sprejele študente VŠZNJ in
pripravili pogodbe za izvedbo izbirnega kliničnega usposabljanja.
Realizirano:
Glede na urnik klinične praske po učnih bazah, smo pripravili pogodbe za učne
baze, ločene za redni in izredni študij.
Realizirano:
Glede na dokument neposredna pedagoška obveza za 2011/2012, smo
pripravili pogodbe za dopolnilno zaposlene in jih v skladu s tem prijavili v
evidenco zaposlenih.
Realizirano:
Glede na dokument neposredna pedagoška obveza za 2011/2012, smo
pripravili pogodbe za zaposlene po avtorskih in podjemnih pogodbah.
Realizirano:
KIJZ smo dopolnili z aktualnimi podatki.
Realizirano:
Zaposlena se je udeležila tečaja Uporaba programske opreme
COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga.
Realizirano:
Dve zaposleni sta na podlagi usposabljanja pridobili znanja iz varnosti pri delu
in varstva pred požarom.
Realizirano.
Zaposlena se je udeležila usposabljanje iz vsebin Ukrepi in izboljšave - iz
teorije v prakso (SIQ).
Realizirano:
Zaposlena je na podlagi izobraževanja pridobila znanja pri prijavi projektov in
izpolnjevanju zahtevkov.
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Izobraževanje s področja kadrovskega
managementa v javnem sektorju

Boljše in učinkovitejše ravnanje
z ljudmi pri delu

Ni realizirano:
V letu 2012 se nihče od pristojnih ni udeležil izobraževanj za pridobitev
strokovnih vsebin HRM za boljše delo in ustreznejše ravnanje z ljudmi pri delu.

Kazalniki:
Študijsko leto
2010/2011

Kazalniki

Študijsko leto
2012/2013

Študijsko leto
2011/2012

Število študentov na računalnik

6

6

6

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100%

100%

100%

4.8

Nacionalno pomembne naloge

Komentar oziroma obrazložitev podpoglavij in kazalnikov dodajte tam, kjer je to potrebno. Po potrebi se lahko doda dodatna podpoglavja.

4.9

4.8.1

Skrb za slovenščino

4.8.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

4.8.3

Pisarna za študentske domove

Univerzitetni šport
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4.10 Interesna dejavnost študentov
Interesne dejavnosti študentov so s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, ki so bile določene v letnem programu Študentskega sveta Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice za leto 2012. Program interesnih dejavnosti je bil sestavni del programa dela visokošolskega zavoda v letu 2012. Študentski
svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice je študijskem letu 2011/2012 izvedel pet sej.
Realizacija načrta dela in poročilo o delu za leto 2012:
Kratkoročni prednostni cilji
Kontinuiran oddaljeni dostop do plačljivih tujih iskalnih
baz za študente prve stopnje, ki imajo pogoje za pripravo
diplomskega dela (CINAHL, SPRINGERLINK&)
Vspodbujanje komunikacije in timskega dela med
študenti
Vzpostavitev informacijske komunikacijske mreže med
študenti
Motivacija študentov na informativnem dnevu.
Sodelovanje pri izboljšanju in nadgradnji sistema
tutorstva s predsednico Komisije za tutorstvo (ga.
Karmen Romih, pred.).

Povečati sodelovanje med študenti.

Pričakovani rezultati v letu 2012
Visokošolski zavod zagotovi študentom
prve stopnje, ki imajo pogoje za pripravo
diplomskega dela, gesla za oddaljen
dostop do tujih iskalnih baz, kot je to
urejeno za študente druge stopnje.
Izvedba team buildinga in motivacijskega
vikenda.
Vzpostavitev komunikacijske mreže med
študenti
Promocija VŠZNJ in pridobitev študentov
za vpis v 1. letnik v študijskem letu
2011/2012.
Sistem tutorstva bo izboljšanj in nadgrajen.

- Ogled klinik, muzejev, ekskurzije.
- Izvedba/sodelovanje družabnih srečanj za
študente s ciljem povezovanja med
visokošolskimi zavodi.
- Vzpostavitev povezave s Klubom
Jeseniških študentov in ŠOU.
- Izvedba čistilne akcije v okolici
visokošolskega zavoda v sodelovanju z
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Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizirano: Visokošolski zavod je podelil študentom študijskega
programa prve stopnje, ki imajo pogoje za pripravo diplomskega dela,
gesla za oddaljen dostop.
Realizirano: Izvedba team building dneva v skladu z informativnimi
vajami.
Nerealizirano: Izvedba motivacijskega vikenda na Pokljuki.
Realizirano: Predsednik Študentskega sveta je pridobil vse e–mail
naslove študentov visokošolskega zavoda.
Realizirano: Sodelovanje študentov pri predstavitvi VŠZNJ,
mednarodnih izmenjav študentov in študentskega tutorstva. Sodelovanje
študnetov na Informativi 2012.
Realizirano: S predsednico Komisije za tutorstvo je bil sistem tutorstva
nadgrajen in izboljšanj.
Na osnovi Pravilnika o tutorskem sistemu na VŠZNJ je Komisija za
tutorstvo Senata VŠZNJ na svoji 1. redni seji v študijskem letu
2011/2012, dne 15. 11. 2011, sprejela usmeritve tutorskega sistema za
tekoče študijsko leto. Tutorstvo je razdeljeno na več sistemov :
Učiteljsko tutorstvo
Predmetno tutorstvo
Individualno tutorstvo
Študentsko tutorstvo
Tutorstvo za tuje študente
Realizirano: Izvedba družabnega srečanja za študente (lokacija
Globoko), vzpostavitev povezave s Klubom Jeseniških študentov,
vključevanje študentov pri projektih, ki jih izvaja ŠOU, izvedba čistilne
akcije v okolici visokošolskega zavoda v sodelovanju z učitelji.
Nerealizirano: Ogled največje Klinike na Dunaju Allgemeines
Krankenhaus - Universitätskliniken, zgodovinski medicinski muzej
Josephinum in muzej patologije in anatomije (po zgledu strokovne
ekskurzije Zbornice – Zveze 14.9.2007).
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učitelji.
Izvajanje vaj na področju anatomije in patologije v okviru
izbirnih informativnih vaj

Izvedba izbirnih informativnih vaj na
patologiji SBJ v manjših skupinah (5
študentov)

Nerealizirano: Zaradi prostorne stiske v SB Jesenice.

4.11 Druga dejavnost – Uresničevanje nekaterih ukrepov Re NPVŠ 2011-2020
V tej točki opisujemo uresničevanje nekaterih ukrepov v letu 2011, za katere smo bili pozvani s strani MIZKŠ pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za leto 2012.
Navajamo tiste ukrepe, ki niso navedeni v drugih točkah poročila.

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

4.11.1 Politika in postopki zagotavljanja kakovosti
VŠZNJ ima načelno usmeritev in temu ustrezne postopke za zagotavljanje kakovosti in standardov svojih programov in diplom. Pri svojem delovanju se jasno
zavzema za razvoj kulture, ki priznava pomen kakovosti in zagotavljanja kakovosti, odgovornosti in etičnosti delovanja. Zato VŠZNJ razvija in uveljavlja strategijo
za stalno krepitev kakovosti. Strategija, politika in postopki so formalno sprejeti na Senatu in Upravnem odboru VŠZNJ in javno objavljeni na spletni
strani VŠZNJ in v Poslovniku kakovosti. Vključujejo tudi opredelitev vloge študentov in drugih sodelujočih.
VŠZNJ ima izdelano politiko celovitega spremljanja kakovosti (CSK), ki izhaja iz vizije zavoda. CSK se izvaja skozi izpopolnjevanje kazalcev kakovosti, ki
jih spremlja VŠZNJ. Kazalci kakovosti so izbrani glede na politiko spremljanja celovite kakovosti in se spreminjajo v skladu z letnimi načrti razvoja kakovosti in
notranjimi in zunanjimi zahtevami. Zagotavljanje kakovosti zavoda prispeva k boljšemu samospoznavanju in samorazumevanju ter služi kot pomoč pri
samoregulaciji, nenehnemu izboljševanju in kreiranju nadaljnjega razvoja VŠZNJ. Učinkovitost notranjega zagotavljanja kakovosti je odvisna
predvsem od zavzemanje za politiko kakovosti na najvišji vodstveni ravni in od norm in vrednot VŠU in VSS, oz. razvite kulture kakovosti med vsemi
sodelujočimi v procesu izvajanja pedagoškega programa. Kakovost VŠZNJ bo zagotovljena le v primeru, če bomo kakovosti znotraj institucije namenili
nenehno pozornost. Da bi bila notranja kontrola kakovosti učinkovita, je potrebno razvijati kulturo, ki vidi v nenehnem izboljševanju kakovosti "način življenja".
VŠU in VSS naj bi samoevalvacijo razumeli kot del svojega običajnega delovanja in kot integralni del reflektiranega akademskega dela.
Študenti so s politiko kakovosti in postopki evalvacije seznanjeni preko Senata VŠZNJ, Študentskega sveta VŠZNJ, Akademskega zbora VŠZNJ in na mesečnih
mentorskih sestankih, ki so obvezni za redne in izredne študente. Študenti so člani Komisije za evalvacije in spremljanje kakovosti na VŠZNJ, so člani drugih
komisij Senata, Akademskega zbora in Upravnega odbora, kar jim preko njihovih predstavnikov omogoča aktivno vključitev v politiko spremljanja kakovosti.
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V poslovniku kakovosti je opredeljeno, da ima VŠZNJ 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 sprotno izboljševanje in zaznavanje odmikov, kar omogoča preventivno delovanje in ciljano korektivno delovanje. Doseženi rezultati
se primerjajo s postavljenimi cilji. Celovito povzema spremljanje kakovosti in njeno izboljševanje ter učinkovitost samoevalvacijsko poročilo in letno poslovno
poročilo.
Vsakoletne samoevalvacije zagotavljajo VŠZNJ 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 VŠZNJ preveri doseganje začrtane
vizije, ciljev in strategije za doseganje ciljev. Podatki se zbirajo z anonimnim anketiranje in spremljanjem v naprej določenih kazalnikov na področjih delovanja
zavoda.
Politiko in postopke zagotavljanja kakovosti izhajajo še iz naslednjih usmeritev VŠZNJ:
- Odnos med poučevanjem in raziskovanjem je vzajemen. Le raziskovalno in razvojno delo VŠZNJ 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
VŠZNJ 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.
- VŠZNJ svojo strategijo glede kakovosti in standardov na tem področju izkazuje že s postavljeno vizijo in z neposrednimi aktivnostmi kot je pridobitev
standarda ISO 9001 in standarda za kakovost vzgoje in izobraževanja ter ambicijami za mednarodno akreditacijo šole in programov. S takšnim pristopom
sporoča tudi organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti v zavodu.
- VŠZNJ nenehno stremi k izboljševanju študijskih programov in drugih dejavnosti, ki jih ponuja okolju. VŠZNJ krepi znanje in pristope VSU za doseganje
učinkovitosti delovanja in študentom ponuja pomoč pri doseganju ciljev (tutorski sistem).
Sprejete usmeritve in postopki so okvir, v katerem lahko VŠZNJ 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.

4.11.2 Potrjevanje, spremljanje in redno ocenjevanje študijskih programov in diplom
Strategija na področju zagotavljanja kakovosti izobraževanja temelji na:
- razvoju in stalni evalvaciji kurikuluma študijskih programov, ki jih VŠZNJ izvaja ali jih bo izvajala v prihodnje,
- vpeljavi in nenehnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti na pedagoškem področju delovanja,
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vpeljavi novih sodobnih metod izobraževanja v študijske programe, sodelovanje s tujimi priznanimi univerzami in ustvarjanje mreže internacionalnih
partnerskih institucij za promocijo odličnosti na področju programov VŠZNJ ter izobraževanje in raziskovanje na tem področju,
- kontinuirano izobraževanje in partnersko sodelovanje z učnimi bazami,
- aktivno raziskovalno in razvojno delo na področju zdravstvene nege in zdravstva,
- kontinuirano izobraževanje in partnersko sodelovanje z učnimi bazami,
- skrb za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje,
- razvijanje modela mentorstva in vpeljava le-tega v slovenski prostor,
- razvijanje modela tutorstva in vpeljava le-tega,
- organiziranje mednarodnih znanstvenih konferenc, poletnih šol, posvetov, simpozijev, delavnic, seminarjev ter drugih oblik izobraževanj s poudarkom na
multisektorskem povezovanju in sodelovanju.
VŠZNJ upošteva temeljna načela vodenja in nenehnega izboljševanja kakovosti na izobraževalnem procesu na osnovi Demingovega kroga (PDCA)in sicer:
- spremljanje zadovoljstva študentov,
- spremljanje uspešnosti študentov pri študiju zdravstvene nege na osnovi postavljenih kazalcev kakovosti (prehodnost v višji letnik, povprečna ocena pri
izpitih, povprečno število pristopov k izpitu, čas diplomiranja po zaključenih obveznostih, zaposlitev po diplomi idr.),
- promocija in razvijanje novih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov vseh treh bolonjskih stopenj, ki izhajajo iz potreb zdrave in bolne
populacije ter zdravstva kot sistema,
- zagotavljanje kakovostnega izobraževalnega procesa s pomočjo razvojnih projektov in razpisov iz RS in EU,
- sodelovanje in povezovanje v mednarodnem prostoru v obliki mednarodnih sporazumov kot izmenjave VSU, izmenjave študentov, vabljena predavanja na
študijskih programih, skupni raziskovalni in razvojni projekti idr.,
- kakovostno klinično usposabljanje študentov s poudarkom na aktivni vlogi študenta,
- kakovostno znanstveno-raziskovalno delo, mednarodni in nacionalni raziskovalni projekti, ki se kažejo s pridobljenimi ARRS projekti, usposobljenostjo
raziskovalcev za kandidiranje na razpise, pridobivanje razvojnih in raziskovalnih projektov iz sredstev EU;
- razvoj VSU/VSS za kakovostno izvedbo pedagoškega procesa,
- skrb za kakovostno izobraževanje kliničnih mentorjev v učnih bazah,
- razvoj, krepitev modelov mentorstva in tutorstva,
- razvijanje koncepta vseživljenjskega učenja v zdravstveni negi in zdravstvu.
-

VŠZNJ v skladu s 54. členom NAKVIS lahko potrjuje manjše spremembe v akreditiranih študijskih programih. Predlog sprememb podajo posamezni VSU ali
katedre. Vsi predlogi morajo bit argumentirani in dopolnitve morajo biti sistemsko premišljene (njihov vpliv na izvedbo programa, na druge predmete, na splošne
kompetence in predmetno specifične kompetence), za kar je odgovorna katedra in njen predstojnik. Tovrstne dopolnitve obravnava in potrjuje Senat VŠZNJ.
Zavod ima formalna orodja za spremljanje študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega preko pravnih aktov in komisij Senata VŠZNJ kot so:
- Komisija za študijske zadeve,
- Komisija za diplomske zadeve,
- Komisija za magistrske zadeve,
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- Komisija za kakovost in evalvacije,
- Komisija za tutorstvo,
- Disciplinska komisija.
Posebna pozornost je namenjena spremljanju obeh študijskih programov preko sistema tutorstva, v katerem študenti posredujejo svoje predloge po izboljšavah
študentu tutorju in učitelju tutorju. Predlogi se obravnavajo na sejah kateder, kjer se sprejemajo sklepi njihove realizacije. Senat, kot najvišji strokovni organ
visokošolskega zavoda razpravlja in sklepa tudi o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega – študijskega dela, zato potrjuje vse sklepe komisij.
Druge smernice za zagotavljanje kakovosti študijskih programov:
- Vsak študijski program ima javno objavljene cilje programa in kompetence diplomanta. Vsak predmet programa ima določene cilje in kompetence, vsebine
predmeta, izvedbo predmeta, literature in načine preverjanja znanja. Podatki so dostopni na spletni strani VŠZNJ.
- Programi so vsebinsko in strukturno načrtovani na način, da študentu omogočajo rast v znanju in razumevanju, so mednarodno primerljivi in imajo
opredeljene oblike in obseg izvajanja v primeru izrednega študija.
- Program se razvijajo v katedrah VŠZNJ, potrjujejo na Senatu VŠZNJ, nato se predajo v akreditacijo na NAKVIS.
- Izvedba programov se ocenjuje na osnovi letne samoevalvacije in zunanje evalvacije, ki se izvaja ob ponovni akreditaciji programa. Pomembno težo pri
samoevalvaciji imajo partnerske šole VŠZNJ iz EU, s katerimi VŠZNJ primerja tudi kakovost izvedbe programa, zahtevnost programa in kompetence v
program. Pomemben podatek o kakovosti izvedbe programov je mnenje delodajalcev in kliničnih okoljih, ki dajejo sprotno in letno oceno o znanju in
kompetencah študentov na klinični praksi in oceno znanj in kompetenc diplomantov, ki jih zaposlijo.
- Študenti so aktivni partner v zagotavljanju kakovosti študijskih programov in so vključeni v samoevalvacijo preko Komisije za evalvacijo in kakovost ter
preko članstva v Senatu VŠZNJ.
Časovni intervali anonimnega zbiranja podatkov za evalvacijo z anektiranjem:
- Študenti enkrat letno, po zaključku obeh semestrov, ocenijo splošno zadovoljstvo s študijskim programom, izvedbo programa in organiziranostjo VŠZNJ s
pomočjo pisne ankete;
- VSU/VSS enkrat letno, po zaključku obeh semestrov, ocenijo splošno zadovoljstvo z izvedbo programa, delovanje podpornih služb, informiranost, delo
kateder idr s pomočjo pisne ankete;
- Po zaključku semestra študenti ocenijo izvedbo vsakega posameznega predmeta in VŠU, ki predmet izvajajo s pomočjo pisne ankete;
- Po zaključku klinične prakse v posamezni učni bazi študenti ocenijo učno bazo in klinične mentorje s pomočjo pisne ankete;
- Po zaključku klinične prakse v posamezni učni bazi mentorji ocenijo sodelovanje VŠZNJ in pripravljenost študentov na klinično delo s pomočjo pisne
ankete;
- Zaposleni in VŠU (redno in dopolnilno zaposleni) dobijo 1x letno anonimni anketni vprašalnik, kjer ocenijo delo vodstva šole s pomočjo pisne ankete;
- Sprotno vrednotenje pedagoškega procesa poteka preko dela kateder VŠZNJ, ki obravnavajo odklone na področju kakovosti pedagoškega dela, kolegij
dekanje pa odklone na področju upravnega dela šole.
- Študenti imajo vpliv na sprotno vrednotenje dela šole preko sistema tutorstva, poročanje o problematiki na rednih mentorskih sestankih, poročanje o
problematiki na sejah Senata idr.
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Evalvacija pedagoškega dela na VŠZNJ in podpornih procesov je izvedena na podlagi anketiranja študentov (1., 2. in 3. letnika rednega in izrednega študija na
študijskem program prve stopnje Zdravstvena nega in 1. in 2. letnika izrednega študija na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega). Uporabljamo
merski inštrument – ankete za študente, visokošolske učitelje, redno in dopolnilno zaposlene, ki so primerljivi z merskimi inštrumenti v prejšnjih študijskih letih.
glede na ugotovljene pomanjkljivosti in glede na novo postavljene kazalnike, ankete vsako leto dopolnjujemo. Predloge dopolnitev obravnava Komisija za
evalvacije in kakovost. Instrument temelji na trditvah in uporabi pet-stopenjske Likertove lestvice.
Rezultati navedenega anketiranja in spremljanja drugih kazalnikov delovanja zavoda so obravnavani na seji Komisije za kakovost in evalvacije, na seji senata in
so predstavljeni na seji Akademskega zbora v mesecu septembru in so podlaga za uvajanje izboljšav za naslednje študijsko leto. Komisija za evalvacije predlaga
sistemske korektivne ukrepe, katedre pa korektivne ukrepe po posameznih predmetih in predmetnih vsebinah ter didaktičnih pristopih, kolegij dekanje pa
korektivne ukrepe za področje upravnih dejavnosti.
Samoevalvacijsko poročilo je sestavljeno iz dveh delov:
- I. Evalvacija pedagoškega dela in podpornih procesov,
- II. Prikaz nekaterih kazalnikov in virov, ki prikazujejo ustrezne in stabilne razmere na visokošolskem zavodu in zagotavljajo kakovostno izvajanje študijskih
programov in razvoj zavoda.
Poleg navedenih ima VŠZNJ tudi izdelane kazalnike za področje raziskovalnega, razvojnega in upravnega dela zavoda, kjer izpostavljamo le nekatere, več je
dosegljivo
v
samoevalvacijskih
poročilih
(http://www.vsznje.si/uploads/file/Evalvacijsko%20porocilo%20o%20kakovosti%20pedag%20in%20upr%20dela%20na%20VSZNJ%202009_2010.pdf) VŠZNJ. Nekateri primeri
kazalnikov:
- razmerja na področju redne in dopolnilne zaposlitve in dela preko avtorskih in podjemnih pogodb v FTE na študijsko leto;
- FTE zaposlitve na raziskovalnih in razvojnih projektih;
- število napredovanja, število izobraževanj zaposlenih, število šolanj idr;
- število objav redno in dopolnilno zaposlenih (1.01, 1.02, 1.06, 1.08, znanstvene in strokovne monografije), citiranost, objave v indeksiranih revijah;
- analiza vpisanih v prvi letnik (po študijskih letih, po spolu, po posebnih potrebah, s statusom športnika idr);
- povprečno število opravljanja izpitov na študenta, povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu, povprečna ocena dosežena pri izpitih;
- prehodnost v višji letnik in čas trajanja študija;
- analiza diplomantov;
- razmerje VSU/VSS na študenta, razmerje drugega osebja na študenta;
- pridobljeni projekti na ministrstvih, ARRS in drugje v RS in mednarodno, pridobljena sredstva;
- število zaposlenih v znanstveno raziskovalnem delu v FTE;
- vključenost raziskovalcev v izobraževalno dejavnost, pridobljena sredstva vpetost raziskovalcev;
- število študentov, ki se vključuje v raziskovalno dejavnost;
- število izvolitev v naziv;
- izmenjave VSU/VSS in študentov doma in mednarodno, pridobljena sredstva;
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-

vključenost študentov v delovanje šole;
dostopnost knjižničnega gradiva, analiza uporabnikov knjižnice, založenost, izposoja, zakupljene baze podatkov;
dostopnost do IT tehnologije, število računalnikov na študenta, programske licence;
struktura finančnih sredstev, stabilnost, pogoji za kakovostno delo in razvoj;
sodelovanje s strokovnim in družbenim okoljem.

S pomočjo navedenih kazalnikov VŠZNJ spremlja stabilnost razmer in virov za zagotavljanje kakovostnega izvajanje študijskih programov, raziskovanja in
načrtovanega razvoja.
Pri izvedbi samoevalvacije in pripravi samoevalvacijskega poročila sodelujejo vsi zaposleni, Komisija za kakovost in evalvacije, Študentski svet VŠZNJ. Poročilo
obravnava Komisija za evalvacije in kakovost in Senat VŠZNJ, kjer se sprejmejo sistemske izboljšave in predlaga dopolnitev obstoječih kazalnikov (v kolikor je to
potrebno). Evalvacijsko poročilo je predstavljeno na seji Upravnega odbora, sejah vseh kateder, kolegiju dekanje in na seji Akademskega zbora ter je objavljeno
na spletni strani kot prosto dostopen dokument javnega značaja. Katedre so ključnega pomena, da na osnovi evalvacijskega poročila razpravljajo o rezultatih in
uvedejo korektivne ukrepe za strokovno predmetno področje, ki ga pokrivajo. Za področje upravnega delovanja korektivne ukrepe pripravlja in izvaja kolegij
dekanje, ki vključuje vse vodilne v upravnem in pedagoškem delu VŠZNJ.
Vsakoletno evalvacijsko poročilo se pošlje na MIZKŠ in ustanovitelju ter je javno dostopno na spletni strani VŠZNJ.

4.11.3 Preverjanje in ocenjevanje študentov
Študente se preverja in ocenjuje po kriterijih, pravilih in postopkih, ki so objavljeni in dosledno uporabljeni.
VŠZNJ ima področje ocenjevanja znanja opredeljeno v pravnem aktu: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, ločeno glede na stopnjo študija. Pravna
akta sta objavljena v študentskem informacijskem sistemu (ŠIS-u) in na spletni strani VŠZNJ (http://www.vszn-je.si/index.php?page=pravilniki-in-akti). Za lažje
razumevanje pravilnika je slednji tudi predstavljen študentom na prvi študijski dan in na prvem tutorskem sestanku uvajalnega učiteljskega tutorstva v
posameznem študijskem letu. V pravilniku je tudi jasna opredelitev ocen in kriterijev po ECTS. Pravila ocenjevanja so tudi vsako leto predstavljena visokošolskih
učiteljem in sodelavcem na jesenskem srečanju Akademskega zbora pred pričetkom novega študijskega leta. V okviru izobraževanja s področja visokošolske
didaktike pozornost posvečamo tematikam preverjanja in ocenjevanja znanja študenta z vidika pisnega, ustnega in praktičnega preverjanja znanja. Tako dodatno
opolnomočimo VŠU/VSS za kakovostno ocenjevanje študenta.
Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja na VŠZNJ so: izpiti, delni izpiti, kolokviji, ocenjevanje seminarskih nalog ali nastopov, ocenjevanje uspešnosti študenta
pri kabinetnih vajah in klinični praksi. Oblike in načini preverjanja znanja so določeni z učnimi načrti posameznih učnih enot. Preverjanje znanja je lahko pisno ali
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ustno oz. pisno in ustno. Preverjanje znanja je lahko tudi skupinsko, pri čemer je potrebno določiti kriterije za prispevek k skupni oceni vsakega od članov delovne
skupine, ki opravlja skupinski projekt, pri katerem se preverja in ocenjuje znanje.
Študent ima možnost vpogleda v izpit pri visokošolskem učitelju pri vsakem predmetu, pri katerem se lahko po predhodni najavi po e-pošti naroči na govorilne ure
tudi izven razpisanih terminov govorilnih ur, kjer se seznani z nivojem svojega doseženega znanja. Če študent zahteva, lahko izpit opravlja tudi pred izpitno
komisijo. V kolikor oceni, da bi za pomoč pri razumevanju snovi potreboval študenta tutorja ali vključitev v predmetno tutorstvo, mu je le-to tudi omogočeno. Prav
tako je naloga predstojnikov kateder, da spremljajo uspešnost študentov in na seje uvrstijo problematiko po posameznih predmetih.
VŠZNJ ima v pravnem aktu Pravila za napredovanje v višji letnik Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, potrjena s strani Sveta za visoko šolstvo in
vpisana v razvid pri MIZKŠ. V pravilih so jasno opredeljeni kriteriji za napredovanje v višji letnik in pogoje za dokončanje študija, ločeno za prvo in drugo stopnjo
študijskega programa. Pravni akt je študentom dostopen na spletni strani VŠZNJ (http://www.vszn-je.si/index.php?page=pravilniki-in-akti) in v ŠIS-u. Pravila so
vsako leto predstavljena tudi študentom v okviru tutorskih srečanj uvajalnega učiteljskega in študentskega tutorstva, ob začetku in ob zaključku študijskega leta.
Merila VŠZNJ za podeljevanje strokovnih naslovov so primerljiva z nacionalnimi standardi NAKVIS in jih je VŠZNJ sprejela 2011 in so dostopna na spletni
strani VŠZNJ. Diplomantu na 1. stopnji študijskega programa se podeli strokovni naslov, ki je enak ostalim visokošolskim zavodov v Republiki Sloveniji in v
skladu z zakonom o strokovnih naslovih. Izobrazba diplomanta je primerljiva z nazivom v tujini RN (Registred Nurse). Strokovni naslov (dipl. m. s. (VS), dipl. zn.
(VS)) diplomant pridobi, ko opravi vse predpisane študijske obveznosti, v skladu s predmetnikom in uspešno zagovarja diplomsko delo. Na drugi stopnji
magistrant pridobi naziv magistrica / magister zdravstvene nege (Master of Art – MA), ker je primerljivo s tujino. Strokovni naslov pridobi magistrant, ko opravi vse
predpisane študijske obveznosti, v skladu s predmetnikom in uspešno zagovarja magistrsko delo.
Analiziranje učnih izidov študentov vpliva na dopolnitve učnih načrtov z vidika obvezne in priporočene literature, načinov preverjanja in ocenjevanja znanja pri
posameznem predmetu (sprotno preverjanje – kolokviji, pisni, ustni izpiti) in spreminjanja obremenitev nosilcev. Posebna pozornost je namenjena vpeljevanju
sodobnih didaktičnih načinov poučevanja v visokošolskem študiju ter krepitvi sistema tutorstva na obeh študijskih stopnjah. V okviru navedenega zavod izvaja
vsakoletna izobraževanja za visokošolske učitelje in sodelavce v okviru visokošolske didaktike (http://www.vszn-je.si/index.php?page=izobrazevalni-programi-zavisokosolske-ucitelje), ter vodimo redno razpravo po katedrah na temo doseganja učnih izidov in potrebnih izboljšav, ki poročajo na sejah Senata.
Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov za študijska programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega so objavljeni na spletni strani VŠZNJ
(http://www.vszn-je.si/index.php?page=pravilniki-in-akti).
Analize učnih izidov so kompleksno analizirane, pri tem smo zelo previdni. Soočamo se namreč s situacijo, da je vpis na program v Sloveniji relativno lahko
dostopen, zato se srečujemo tudi s študenti, ki v srednji šoli ne pridobijo zadostnega nivoja znanja za študij na VŠZNJ. Tem študentom omogočamo individualno
tutorstvo, študentsko tutorstvo, redne govorilne ure idr. Ob navedenem dejstvu – lahka dostopnost do vpisa – ne znižujemo pogojev za napredovanje,
zahtevnosti programa, obveznosti pri predmetih, kar se kaže s slabo prehodnostjo iz prvega v drugi letnik pri študentih, ki imajo slabši uspeh v srednji šoli. Pogoji
za napredovanje v višji letnik so primerljivi s šolami v okviru univerz. Redno spremljamo obremenitve študentov, klinično usposabljanje razporejamo na način
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enakomerne obremenjenosti čez celo študijsko leto, izogibamo se načrtovanju kliničnega usposabljanja v času izpitnih obdobjih. Študentom omogočimo
opravljanje izpitov tudi izven izpitnih obdobij. Redno posodabljamo literaturo pri predmetih in razvijamo lastno študijsko gradivo (izdaja učbenikov in skript).
Akreditirali smo izboljšave kot je zmanjšanje ur klinične prakse v 1. letniku študija, delne izpite za obsežne predmete, okrepili smo tutorsko dejavnost, možnost
opravljanja pisnega izpita s kolokviji pri predmetih z nižjo uspešnostjo študentov. Izvajalci predmetov nimajo nadobremenitev v neposredni pedagoški obvezi idr.
Večino ukrepov smo že našteli v drugih točkah.
Uspešnost študentov se redno spremlja preko poročil Referata za študijske in študentske zadeve, ki se obravnavajo na Senatu VŠZNJ po zaključku izpitnih
obdobjih in vmesnih poročil uspešnosti na izpitih. Podatki so podlaga za preventivno in korektivno ukrepanje in za nenehno izboljševanje uspešnosti študentov. V
okviru navedenega spremljamo naslednje kazalnike:
- povprečna ocena posameznega predmeta,
- število uspešnih pristopov na posamezen izpitni rok,
- število opravljenih izpitov, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik, ki kažejo na prehodnost študentov,
- število študentov, ki so predmet uspešno opravili, v tekočem študijskem letu izvedbe in vpisa na predmet,
- povprečno število opravljanj izpitov na študenta,
- povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu,
- povprečna ocena dosežena na posameznem izpitnem roku;
- prehodnost v višji letnik in čas trajanja študija;
- število študentov s potrjenimi dispozicijami diplomskih del,
- analiza diplomantov;
- razmerje VSU/VSS na študenta, razmerje drugega osebja na študenta;
- število študentov, ki se vključuje v raziskovalno dejavnost;
- izmenjave študentov doma in mednarodno;
- vključenost študentov v delovanje šole;
- dostopnost knjižničnega gradiva, analiza uporabnikov knjižnice, založenost, izposoja, zakupljene baze podatkov;
- dostopnost do IT tehnologije, število računalnikov na študenta, programske licence;
- idr.
Na klinični praksi se študenta ocenjuje etapno s strani kliničnega mentorja, kar pomeni, da se spremlja njegov napredek pri pridobivanju kompetenc v
kliničnem okolju. Po zaključku posamezne klinične prakse študent opravi lastno samoevalvacijo kliničnega usposabljanja. Od 01. 10. 2009 ocenjujemo klinično
prakso opisno in numerično, za kar imamo izdelane kriterije ocenjevanja. Pri numeričnem ocenjevanju imamo izdelano ocenjevalno tabelo, ki je navedena v
Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na VŠZNJ na prvi stopnji.
Kompetence diplomantov na programu prve stopnje so skladne s kompetencami, ki so navedene v EU direktivi za regulirane poklice in s stopnjo pridobljene
izobrazbe. Na nacionalni ravni so kompetence usklajene z dokumentom Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi, ki jih je leta 2008
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sprejelo nacionalno strokovno združenje – Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije. Dokument temelji na naslednjih kriterijih: poklicni standardi, aktivnosti in kompetence iz seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti,
modificiran model osnovnih življenjskih aktivnosti po Virginiji Henderson, seznam aktivnosti, ki se izvajajo v klinični praksi zdravstvene in babiške nege. S tem
dokumentom je bila zaključena regulacija poklicev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ob vstopu Slovenije v EU.
Poklic, za katerega se izobražujejo študenti, diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik, je uvrščen v Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti –
zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (Uradni list RS, št. 82/2004 in 40/2006). V navedenem seznamu so poleg poklica navedeni še kvalifikacija, delovno
področje in kompetence za posamezni poklic
VŠZNJ spremlja in presoja kompetence diplomanta na podlagi naslednjih orodij:
- rednih strokovnih razprav o doseganju splošnih in predmetno specifičnih kompetenc (kompetence so akreditirane in javno objavljene) programa na sejah
kateder;
- rednih vsakoletnih izpopolnjevanjih VSU/VSS iz visokošolske didaktike, spodbujanjem problemskega učenja, raziskovalnega dela idr;
- sprotnim vrednotenjem teoretičnih znanj in njihovo aplikacijo v klinično delo, ki jih študenti potrebujejo na kliničnem usposabljanju (individualno spremljanje
študentov s pomočjo ocene doseganja kompetenc na klinični praksi na naslednjih področjih: Zdravstvena nega 1, Diagnostično-terapevtski program,
Zdravstvena nega internističnega bolnika, Zdravstvena nega kirurškega bolnika, Zdravstvena nega starostnika, Zdravstvena nega onkološkega bolnika,
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah, Zdravstvena nega otroka in mladostnika, Zdravstvena nega žensk, Zdravstvena
nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu, Zdravstvena nega in mentalno zdravje;
- z izvedbo etapnega pridobivanja kompetenc s pomočjo kolokvijev;
- z izdelavo zbira intervencij, ki jih študenti morajo izvajati in doseči kompetence v kliničnem v času tri letnega študija. Orodje je izdano kot formalni
dokument VŠZNJ za spremljanje doseganja kompetenc v kliničnem okolju.
- skozi študij zavod spremlja razvoj kompetenc diplomanta Zdravstvene nege preko individualnega dela študenta, ki ga vključuje učni načrt vsakega
predmeta na prvi in drugi stopnji študija. Posebnost je IDŠ na področju klinične prakse specialnih zdravstvenih neg, ki na visoko strukturiran način vodi
študenta skozi profesionalni razvoj na specifičnih področjih dela diplomirane medicinske sestre.
- skozi aktivno vodenje in koordiniranje kliničnega usposabljanja, rednim spremljanjem napredka študentov s pomočjo kliničnih mentorjev.
Vsa našteta orodja so formalizirana preko sklepov Senata VŠZNJ.

4.11.4 Zagotavljanje kakovosti pedagoškega osebja
VŠZNJ zaposluje skladno z Zakonom o delovnih razmerjih ter z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zaposlitve na VŠZNJ so v okviru zaposlitve do
polnega delovnega časa ter dopolnilne do 8 ur na teden. Podlaga za dopolnilne zaposlitve je soglasje delodajalca zaposlenega. Postopek razpisa prostih delovnih
mest, izbire visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki so redno ali dopolnilno zaposleni, se prične v skladu s pravili postopkov zaposlovanja za javni
sektor, se objavi na Zavodu RS za zaposlovanje ter izvede izbor skladno s sprejetimi postopki. Sistemizacija določa seznam delovnih mest, plačni razpon ter opis
del in nalog, kjer so tudi opisani pogoji za zasedbo delovnega mesta.
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Manjši del pedagoških obveznosti se izvaja po avtorskih in podjemnih pogodbah (do 20%). Vse pogodbe o dopolnilni zaposlitvi in pogodbe za delo po avtorski ali
podjemni pogodbi so sklenjene za eno študijsko leto.
Napredovanje zaposlenih je v skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 51/2008, 91/2008, 113/2009) in v skladu z Zakonom o
uravnoteženju javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012). V kadrovskih mapah zaposlenih je vložena dokumentacija o rednih letnih razgovorih, oceni
zaposlenega in zbirni list točk za napredovanja. Na področju dela z ljudmi ima VŠZNJ izdelano Navodilo o delovnem času VŠZNJ, Pravilnik o izobraževanju,
izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev na VŠZNJ, Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev VŠZNJ, Akt o oblikah
neposredne pedagoške obveznosti, Navodilo za ugotavljanje delovne uspešnosti na delovnih mestih, Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške
obveznosti, Sistemizacija delovnih mest VŠZNJ na osnovi prevedbe delovnih mest v visokem šolstvu na podlagi aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja in aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost.
Postopek izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, visokošolskega sodelavca in znanstvenih delavcev se prične z oddajo vloge kandidata. Vloga mora biti
pripravljena v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Do 18. 5. 2011 je VŠZNJ po
soglasju Senata za habilitacije pri Svetu za visoko šolstvo, uporabljala merila Univerze v Mariboru (http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=2673). 18. 5. 2011 so
bila na senatu VŠZNJ na predlog Komisije za izvolitve v naziv potrjena nova Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, raziskovalnih delavcev in
visokošolskih sodelavcev, ki temeljijo na Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
visokem
šolstvu
sodelavcev
na
visokošolskih
zavodih
Sveta
Nacionalne
agencije
Republike
Slovenije
za
kakovost
v
(http://www.nakvis.si/Public/Minimalni%20standardi.pdf) in ostali področni zakonodaji. Merila so dostopna na http://www.vszn-je.si/index.php?page=pravilniki-inakti. V merilih je predpisan celoten postopek izvolitve v naziv na VŠZNJ. Senat ima za opravljanje del in nalog na tem področju Komisijo za izvolitve v naziv, ki
Senatu predlaga sklepe.
Vsi redno in dopolnilno zaposleni visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci so izvoljeni tudi v nazive znanstvenih delavcev ter so člani
raziskovalne
skupne
VŠZNJ
na
ARRS
(2672,
raziskovalna
skupina
001
Zdravstvo
in
zdravstvena
nega,
http://sicris.izum.si/search/org.aspx?lang=slv&mode=&id=3462. Skupina šteje 21 znanstvenih delavcev, različnih nazivov in 9 strokovnih in tehničnih sodelavcev.
Število zaposlenih iz sredstev raziskovalnega dela znaša za leto 2010 v FTE 2,09. Poleg tega je VŠZNJ uspešna tudi na razpisu ARRS »Raziskovalno
pedagoško sodelovanje – vpetost raziskovalcev«, kje je v letu 2009 pridobila 340 raziskovalnih ur in 255 v letu 2010.
Delovna obremenitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev je določena z Aktom o oblikah neposredne
pedagoške obveznosti (sprejet na Senatu VŠZNJ, 25. 7. 2007), katerega soglasje je podal pristojni minister za visoko šolstvo (0141-28/07/2, dne 13. 09. 2007)
in Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev VŠZNJ (potrdil Senat VŠZNJ 10. 9. 2007 in Začasni upravni odbor 22. 9. 2007) ter Merili za
zmanjšanje neposredne pedagoške obveze (navodila dekanje, 14. 1. 2008). Obremenitev visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev je določena v skladu
s področno zakonodajo (63. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006 (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-UPB3) s spremembami). Nosilci
predmetov, obveznosti pri posameznem predmetu, izbirni predmeti in obveznosti predavateljev za izvedbo predmetov se vsako leto v mesecu juniju potrdijo za
program prve in druge stopnje Zdravstvena nega za naslednje študijsko leto v obliki dokumenta Neposredna pedagoška obveza za študijsko leto na Senatu. Ta
dokument je so osnova za določitev neposrednih in posrednih pedagoških obremenitev za redno zaposlene in osnova za sklepanje pogodb o dopolnilni zaposlitvi
ter pogodb o avtorskem delu in podjemnih pogodb ter izdelavo seznama zaposlenih in pogodbenih sodelavcev za izvedbo programa na ravni študijskega leta.
Področja izvajanja klinične prakse in število skupin ter izvajalci se potrdijo meseca septembra, ko je znano število tistih, ki napredujejo v višji letnik študija. Ta
dokument je so osnova za sklenitev pogodb z učnimi bazami.
Vsi VSU in VSS imajo v skladu z Aktom o oblikah neposredne pedagoške obveznosti upoštevano tudi delo na raziskovalnih in razvojnih projektih, kjer se kot
polna obremenitev upošteva 1700 raziskovalnih ur. Neposredna pedagoška obveznost za pedagoško osebje za študijsko leto je
- visokošolski strokovni sodelavec 480 ur ali 16 ur tedensko (mentorstvo in vodenje klinične prakse v učnih bazah)
- asistent 300 ur ali 10 ur tedensko (sodelovanje pri izvedbi predmeta)
- predavatelj, višji predavatelj 270 ur ali 9 ur tedensko (predavanja, seminarji)
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- docent, izr. prof., red. prof. 180 ur ali 6 ur tedensko (predavanja, seminarji)
Neposredne pedagoške obveze zaradi interesa kakovostne izvedbe programov, nobeno študijsko leto ne povečujemo v obliki dodatne tedenske pedagoške
obveznosti. Zaposlenim, ki so vključeni v raziskovalne projekte zmanjšamo neposredno pedagoško obvezo in jim tako omogočimo raziskovalno delo, kar je
razvidno iz FTE, ki jih dosegamo na področju raziskovalnega dela.
VSU/VSS na letni ravni VŠZNJ izobražuje iz področja visokošolske didaktike in tutorstva študentom.

4.11.5 Razmere za študij in pomoč študentom
Vsi prostori za izvedbo študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega so na lokaciji Spodnji Plavž 3, 4270. Objekt je v lasti Občine Jesenice,
VŠZNJ ima objekt v upravljanju. Za izvedbo predmetov, pri katerih študenti pridobivajo določena znanja in kompetence na praktičnih primerih in preizkusih, so
zagotovljeni ustrezno opremljeni prostori.
V Študijskem središču Ljubljana (ŠSLJ), Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana ima VŠZNJ najete prostore za dobo treh let. Predmet najema je konferenčna dvorana
s 120 sedeži, z možnostjo pregraditve za dvakrat 60 sedežev in je opremljena z ustrezno informacijsko tehnologijo (računalnik, projektor, tabla, internet). Za
izvajanje študijske dejavnosti so poleg predavalnice na uporabo garderoba, sanitarni prostori. Parkirna mesta so urejena. Poleg predavalnice je opremljen tudi
prostor za Referat za študijske zadeve in knjižnico, opremljeno z računalniki in internetom za študente ter s študijskim gradivom za program druge stopnje.
Študentom in zaposlenim na VŠZNJ je v knjižnici na voljo okrog 2.700 enot knjižnega gradiva (stanje junij 2011), 16 tekoče naročenih serijskih publikacij (nakup in
dar), dostop do EBSCO host-a, v katerega je vključenih 12 baz podatkov ter dostop do baze podatkov Springer Link. Glavnina knjižnega gradiva je s področja
programov in s temi povezanimi predmetnimi vsebinami, ki jih VŠZNJ izvaja. Z ustrezno knjižnično zbirko ter opremljenostjo (zadostno število računalnikov z
dostopom do svetovnega spleta in mednarodnih baz podatkov) je študentom omogočen kakovosten študij, zaposlenim pa podpora pri pedagoškem, strokovnem
in raziskovalnem delovanju znotraj in zunaj VŠZNJ.
Študentom je omogočena brezplačna izposoja gradiva na dom, urejeno imamo tudi čitalniško zbirko, v katero je vključen po en izvod vsakega naslova s seznama
obvezne literature, večinoma tudi po en izvod vsakega naslova s seznama priporočene literature. Preko e-učnega okolja Študentski informacijski sistem lahko
študenti dostopajo do gradiva (predvsem gre za vsebine v obliki drsnic), ki ga visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci uporabljajo pri izvajanju študijskega
procesa.
VŠZNJ ima sklenjeno pogodbo z Univerzitetno knjižnico Ljubljana, ker je vključena v konzorcij KOSEC in ima na ta način urejen dostop do EBSCO host-a.
Dostop do baze podatkov Springer Link je urejen s pogodbo, s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani.
Za izboljšanje učnih izidov ima VŠZNJ izdelan sistem tutorstva, ki se deli na študentsko tutorstvo, študentsko in učiteljsko tutorstvo za tuje študente, učiteljsko
uvajalno, individualno in predmetno tutorstvo. V ta namen ima VŠZNJ Komisijio za tutorstvo, ki deluje kot komisija Senata VŠZNJ. Izvajanje tutorstva se na letni
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ravni evalvira v okviru samoevalvacije. Študente, ki dosežejo cilje tutortsva, šola nagradi z javno pohvalo, tutorstvo se kot dodatna aktivnost študenta vpiše v
prilogo k diploma.

4.11.6 Informacijski sistemi
Podporo v okviru študijskega programa predstavlja informacijski sitem – Študentski informacijski sistem ŠIS, ki študentom in visokošolskim učiteljem omogoča
upravljanje formalnih pedagoških procesov na elektronski način. VSU preko ŠIS-a pregleduje prijave na izpit, vnaša obveznosti pri predmetu, vnaša ocene izpitov,
dodaja gradiva, pregleduje elektronski urnik, ima dostop do Pravilnikov, Navodil, Obrazcev. Študent se preko ŠIS-a prijavlja in odjavlja na izpite, pregleduje svoj
elektronski indeks, elektronski urnik, naroča potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dostopa do gradiv pri predmetih, dostopa do Pravilnikov, Navodil,
Obrazcev, dostopa do zapisnikov študentskega sveta. V ŠIS-u, v rubriki Študent INFO, so objavljeni vsi zapisniki sej Študentskega sveta, kar omogoča prav vsem
študentom vpogled, seznanjenost z rešitvami t.i. študentske problematike. Preko ŠIS-a študenti on-line naročajo potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih,
oddajajo pa tudi prošnje Komisiji za študijske zadeve.
VIS – visokošolski informacijski sistem omogoča obdelavo podatkov po študentih, predmetih, učiteljih idr in pripravo različnih analiz, ki so podlaga za odločanje
o ukpreih izboljšav. V okviru navedenega spremljamo naslednje kazalnike:
- povprečna ocena posameznega predmeta,
- število uspešnih pristopov na posamezen izpitni rok,
- število opravljenih izpitov, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik in kažejo na prehodnost študentov,
- število študentov, ki so predmet uspešno opravili, v tekočem študijskem letu izvedbe in vpisa na predmet,
- povprečno število opravljanj izpitov na študenta,
- povprečno število komisijskih izpitov pri predmetu,
- povprečna ocena dosežena na posameznem izpitnem roku;
- prehodnost v višji letnik in čas trajanja študija;
- število študentov s potrjenimi dispozicijami diplomskih del,
- analiza diplomantov;
- razmerje VSU/VSS na študenta, razmerje drugega osebja na študenta;
- število študentov, ki se vključuje v raziskovalno dejavnost;
- izmenjave študentov doma in mednarodno;
- vključenost študentov v delovanje šole;
- dostopnost knjižničnega gradiva, analiza uporabnikov knjižnice, založenost, izposoja, zakupljene baze podatkov;
- dostopnost do IT tehnologije, število računalnikov na študenta, programske licence;
- idr.
Knjižnica z računalniško učilnico je opremljena z 8 računalniki, v računalniški učilnici je 16 računalnikov, preko katerih študenti lahko dostopajo do svetovnega
spleta in baz podatkov, s katerim si lahko prav tako pomagajo pri študiju, učilnica je opremljena tudi s tablo, grafoskopom, projektorjem. Študentom je omogočen
dostop do uporabe računalniške opreme vsak dan v času delovnika. V Študijskem središču Ljubljana je na volju 5 računalnikov za dostop do baz podatkov,
magistrski študenti imajo oddaljen dostop do baz podatkov, prav tako vsi VSU/VSS.
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Predavalnice so opremljena s tablami, prenosnimi tablami, računalnikom, ozvočenjem, grafoskopom. VŠU/VSS in študenti do računalniškega sistema Windows
dostopajo preko gesel. Študentom so pri študiju v pomoč povezave do mednarodne baze podatkov CINAHL (dostop preko knjižnice VŠZNJ in oddaljeni dostop),
Human Anatomy Online – ATLAS in podatkovne baze SpringerLink. Študentom in VSU/VSS je na voljo uporaba statističnega programa za kvantitativno obdelavo
podatkov SPSS.
Prostori in oprema na VŠZNJ so primerni za izvajanje znanstvene, raziskovalne in strokovne dejavnosti.
Na področju upravne dejavnosti je VŠZNJ opremljena z informacijskim paketom poštna pisarna, kar pomeni podlago za uporabo klasifikacijskih znakov,
signirnega načrta, razvrščanje dokumentov v zadeve in je opremljen z revizijsko sledjo, kar pomeni beleženje vnosov, ogledov in sprememb podatkov.
Za evidentiranje prisotnosti zaposlenega na delovnem mestu oziroma za registracijo delovnega časa in načrtovanje delovnega časa, uporabljamo informacijski
sistem Time&Space - Špica.

4.11.7 Obveščanje javnosti
VŠZNJ zagotavlja kandidatom za študij in že vpisanim študentom svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacijami o študiju ter zaposlitvenih možnostih
preko Referata za študentske zadeve. Bodoči kandidati za študij imajo možnost obiskati vsakoletne informativne dneve, osebje referata odgovarja na vprašanja
preko e-pošte, dijakom oziroma bodočim študentom na srednje šole pošiljamo zgibanke, kjer so predstavljene vse informacije o študiju, omenjene zgibanke
razdelimo tudi bodočim študentom, ki so zaposleni v naših učnih bazah idr. Po srednjih zdravstvenih šolah in gimnazijah pripravljamo individualne predstavitev
programa I. stopnje. Za program II. stopnje organiziramo poleg informativnih dni še predstavitve programa v kliničnih okoljih. Vse informacije so študentom
dostopne na sodobni spletni strani. Bodoči študenti lahko vprašanja o študiju postavljajo tudi preko spletne strani ali po telefonu. Na spletni strani imamo posebej
oblikovan modul »Bodoči študent«, kjer so informacije prilagojene za tiste, ki jih študij zanima, pa še niso odločeni.
Svetovalne storitve in pomoč študentom pri študiju ali pomoč pri odločanju za študij (študent študentu), zagotavljano tudi s sistemom tutorstva, v okviru katerega
delujejo uvajalno tutorstvo po letnikih, predmetno tutorstvo, individualno tutorstvo ter študentsko tutorstvo. Za gostujoče študente na mednarodni izmenjavi je
organizirano tutorstvo za tuje študente. Osebje v Referatu za študentske in študijske zadeve je z informacijami o vpisu na voljo v času uradnih ur in preko
spletnega e-naslova, kamor kandidati za študij in študenti lahko pošiljajo vprašanja. Študentom in kandidatom za študij so na voljo e-gradiva in tiskana gradiva o
študiju.
V okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo VŠZNJ nudi karierno svetovanje tistim, ki se šele odločajo za študij,
študentom v času študija, diplomantom in zaposlenim v zdravstvu. Spletna stran je oblikovana na način, da so ločene informacije za Bodoče študente. V letu 2012
je bil ustanovljen tudi ALUMNI klub, katerega namen je vzpostaviti in negovati povezanost in komunikacijo med diplomanti vseh generacij, negovati pripadnost
diplomantov šoli, promovirati dosežke diplomantov VŠZNJ 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
VŠZNJ, prispevati k osebnemu in strokovnemu razvoju diplomantov in zavodov, kjer delujejo člani ALUMNI kluba ter diplomantom omogočiti druženje in
povezovanje.
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Za zagotavljanje storitev in informacij kandidatom za študij in že vpisanim študentom je odgovoren Referat za študijske in študentske zadeve VŠZNJ. Poleg tega
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo nudi tudi svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacijami o študiju ter
zaposlitvenih možnostih.
Na spletni strain so dostopne vse informacije o delovanju šole: Poročila o delu, Evalvacijska poročila, pravni akti VŠZNj idr in vse informacije o akreditiranih
programih, ki jih šola izvaja, z natančnimi opis kompetenc, ciljev, predmetov, postopka diplomiranja idr. Dostopne so vse informacije o učiteljih na šoli, njihovih
nazivih, dosežkih idr. Dostopne so informacije o mednarodnih aktivnostih VŠZNJ, raziskovalnih projektih idr.
V evalvacijskih poročilih, objavljenih na spletni strani šole, je natančen prikaz profila in uspešnosti vpisanih generacij. VŠZNJ ravna odgovorno in informacij
javnega značaja ne prikazuje kot priložnost za trženje, temveč jasno opredeljuje uresničevanje pričakovanj in objektivno opisuje stanje v državi na področju študija
zdravstvene nege. V ta namen pripravlja tudi okrogle mize, posvete in prispeva k konstruktivnem dialogu in iskanju rešitev v korist kakovosti visokošolskega
izobraževanja. Prepoznani so vsakoletni posveti o kariernem razvoju v zdravstveni negi, ki ga VŠZNJ pripravlja skupaj z MZ in Zbornico-Zvezo, kjer opozorja na
aktualne probleme in možne poti reševanja na področju zdravstvene nege in zdravstva.

24. a) ukrep – SPODBUJANJE DIDAKTIČNEGA USPOSABLJANJA IN PODPORA PEDAGOŠKEMU KADRU
VŠZNJ razvija in nudi osebju, vključenemu v pedagoški proces, podporne aktivnosti in didaktično usposabljanje, kar prispeva k višji kakovosti izvedbe
pedagoškega procesa. Osnovni podporni mehanizem pedagoškemu kadru na področju didaktičnega usposabljanja je Center za vseživljenjsko učenje,
karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo VŠZNJ, ki izvaja pedagoška izobraževanja oz. usposabljanja pedagoškega osebja s spodbujanjem inovativnih
učnih metod odličnosti v poučevanju.
Doslej so bila izvedena sledeča izobraževanja pedagoških delavcev VŠZNJ:
- 1., 2., 3. zimska šola visokošolske didaktike (Interaktivnost v študijskem procesu in uvajanje izboljšav 2011, Visokošolsko poučevanje malo drugače
2010, Uspešno upravljanje s seboj in sodelovanje z drugimi 2009, Visokošolska didaktika – komunikacija predavatelj – študenti 2009);
- 1., 2., 3. šola Tutorstva (Retorika in timsko delo 2011, Kakovostna komunikacija v tutorskem procesu 2010, Tutorstvo kot pomemben dejavnik zviševanja
kakovosti v izobraževanju 2009, Veščine tutorstva® (Tutoring Skills®) in coachinga pri tutorstvu 2008).
- 1., 2., 3. in 4. Jesenska šola mentorstva za klinične mentorje (»Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in
kontinuiran profesionalni razvoj« 2011, Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z znanji in veščinami s področja komunikacije za
kakovostno delo v kliničnem okolju - priložnost za izboljšanje kakovosti 2010, Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege
starostnika 2010, Izobraževanje iz Nevro Lingvističnega Programiranja z naslovom Opolnomočenje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege z
znanji in veščinami s področja komunikacije za kakovostno delo v kliničnem okolju 2010, Kako izboljšati povezovanje teorije, raziskovanja in prakse na
področju mentorstva v zdravstveni negi 2009, Mentor in študent v klinični praksi zdravstvene nege - Kako doseči načrtovane kompetence študenta 2008,
Mentor in študent v klinični praksi zdravstvene nege - Kako doseči načrtovane kompetence študenta 2007).
- 1., 2. in 3. šola raziskovanja (Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso 2011, Kvalitativna in kvantitativna paradigma raziskovanja v zdravstveni negi
2010, Medicinske sestre raziskujejo in razvijajo zdravstveno nego - kvantitativni in kvalitativni pristopi 2009)
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-

Delavnica Pisanja znanstvenega in strokovnega članka (2011).

Pedagoška podpora z vsakoletno izvedbo visokošolske didaktike je omogočena vsem zaposlenim, vključenim v pedagoški proces. Navedeno enkrat letno
pedagoško usposabljanje pa postaja postopoma sistemsko opravljeno, saj je obvezno za vse polno in dopolnilno zaposlene na VŠZNJ, ki so sistematično
vključeni v pedagoško podporo, ki jo nudi VŠZNJ.
Sistemsko pedagoško izobraževanje je vsako leto izvedeno tudi za mentorje v kliničnem okolju (jesenska šola mentorstva). Obvezno je za vse polno zaposlene
mentorje iz VŠZNJ. Pedagoška podpora pa je namenjena kliničnim mentorjem, ki so zaposleni v kliničnih okoljih, in so mentorji študentom VŠZNJ na klinični
praksi v kliničnem okolju.
Sistemsko pedagoško izobraževanje poteka tudi za tutorje, in sicer vsako leto enkrat, v času zimskih počitnic. Izobraževanje je obvezno za vse učitelje tutorje in
vse študente tutorje tekočega študijskega leta in za tiste, ki razmišljajo, da bi se tutorstvu pridružili v naslednjem študijskem letu.
Na drugi stopnji (študijski program Zdravstvena nega) poteka usposabljanje pedagoškega kadra na mednarodni ravni, in sicer z delavnicami:
- Works in Progress (združenja 4 inštitucij: Oslo and Akerhus University College, Norveška, Institúto Politéchnico de Leiria, Portugalska, Trinity
College Dublin, Irska, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija) (Dublin 2010, Ljubljana 2011 – organizacija VŠZNJ),
- FINE delavnica o magistrskem študiju Zdravstvene nege (2011).
Redno zapsoleni VSU/VSS se izobražujejo ta ko v okviru Centra kot na izobraževanjih izven VŠZNJ. Število zaposlenih VSU/VSS, ki se je udeležilo tovrstnih
usposabljanja je:
- Študijsko leto 2007/2008: 31 udeležb
- Študijsko leto 2008/2009: 30 udeležb
- Študijsko leto 2009/2010: 30 udeležb
- Študijsko leto 2010/2011: 32 udeležb
Podpora pedagoškim delavcem na VŠZNJ in v kliničnem okolju zagotavlja pridobivanje celovitih kompetenc, potrebnih za pedagoško delo, vključno z
razumevanjem in delovanjem v podporo trajnostnemu oz. sonaravnemu razvoju družbe.

27. ukrep – INSTITUCIONALNA PRILAGODITEV NA VSEH PODROČJIH DELOVANJA VISOKOŠOLSKIH INSTITUCIJ ZA
UPORABO NOVIH TEHNOLOGIJ IN OPREME IKT
VŠZNJ deluje na področju visokega šolstva, zato mora za svoje potrebe in v skladu z obstoječo zakonodajo voditi naslednje evidence oziroma je skrbnik evidenc
po seznamu:
1. razvid všz – urejeno v skladu s predpisom
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

razvid zasebnih visokošolskih učiteljev – urejeno v skladu s predpisom
razpis za vpis - urejeno v skladu s predpisom
zbirka podatkov o študentih in diplomantih - urejeno v skladu s predpisom
evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov - urejeno v skladu s predpisom
osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma izpisa - urejeno v skladu s predpisom
zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena - urejeno v skladu s predpisom
evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju – zapis o diplomi vsebuje parametre, ki jih zahtevajo, ne
vsebuje pa jih potrdilo o diplomiranju, kjer slednjih parametrov ni potrebno vključiti.
9. evidenca o izvajalcih dejavnosti na všz – večina podatkov (osnovnih), ki jih zahtevajo se zbira na enem mestu, t.j. v posameznikovem informacijskem
zbiru podatkov in jih imamo. podatke, ki jih izvajalec dejavnosti pridobiva sproti npr. vloga za izvolitev v naziv, datum izvolitve v naziv in datum poteka,
bomo vpisovali v prostor za opombe, saj vsaka nova rubrika, ki bi jo lahko sistemsko dodali pomeni nadgradnjo sistema.
10. evidenca o plačah – podatki, ki jih mora všz zbirati se hranijo v osebni mapi zaposlenega pri čemer je veliko zahtevanih podatkov zaposlenega zajetih v
pogodbi o zaposlitvi, kjer so združeni na enem mestu, posameznikovi podatki so vneseni tudi v informacijski sistem, nekateri podatki kot je npr. letni
dopust in njegova izraba pa se nahaja v fizični obliki prav tako v kadrovski mapi zaposlenega, saj obvestilo o letnem dopustu zaposleni dobi z vročilnico.
podatki o delovni dobi se izpišejo mesečno na plačilni listi, ravno tako podatki o bruto plači, izplačani plači.
Podporo v okviru študijskega programa predstavlja tudi informacijski sitem – študentski informacijski sistem ŠIS, ki študentom in visokošolskim učiteljem omogoča
upravljanje formalnih pedagoških procesov na e način. VSU preko ŠIS-a pregleduje prijave na izpit, vnaša obveznosti pri predmetu, vnaša ocene izpitov, dodaja
gradiva, pregleduje elektronski urnik, ima dostop do Pravilnikov, Navodil, Obrazcev. Študent se preko ŠIS-a prijavlja in odjavlja na izpite, pregleduje svoj
elektronski indeks, elektronski urnik, naroča potrdila o vpisu, potrdila o opravljenih izpitih, dostopa do gradiv pri predmetih, dostopa do Pravilnikov, Navodil,
Obrazcev, dostopa do zapisnikov študentskega sveta.
Knjižnica z računalniško učilnico je opremljena z 8 računalniki, v računalniški učilnici je 16 računalnikov, preko katerih študenti lahko dostopajo do svetovnega
spleta in baz podatkov, s katerim si lahko prav tako pomagajo pri študiju, učilnica je opremljena tudi s tablo, grafoskopom, projektorjem. Študentom je omogočen
dostop do uporabe računalniške opreme vsak dan v času delovnika. V Študijskem središču Ljubljana je na volju 5 računalnikov za dostop do baz podatkov,
magistrski študenti imajo oddaljen dostop do baz podatkov, prav tako vsi VSU/VSS.
Predavalnice so opremljena s tablami, prenosnimi tablami, računalnikom, ozvočenjem, grafoskopom. VŠU/VSS in študenti do računalniškega sistema Windows
dostopajo preko gesel. Študentom so pri študiju v pomoč povezave do mednarodne baze podatkov CINAHL (dostop preko knjižnice VŠZNJ in oddaljeni dostop),
Human Anatomy Online – ATLAS in podatkovne baze SpringerLink. Študentom in VSU/VSS je na voljo uporaba statističnega programa za kvantitativno obdelavo
podatkov SPSS.
Prostori in oprema na VŠZNJ so primerni za izvajanje znanstvene, raziskovalne in strokovne dejavnosti.
Na področju upravne dejavnosti je VŠZNJ opremljena z informacijskim paketom poštna pisarna, kar pomeni podlago za uporabo klasifikacijskih znakov,
signirnega načrta, razvrščanje dokumentov v zadeve in je opremljen z revizijsko sledjo, kar pomeni beleženje vnosov, ogledov in sprememb podatkov.
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Za evidentiranje prisotnosti zaposlenega na delovnem mestu oziroma za registracijo delovnega časa in načrtovanje delovnega časa, uporabljamo informacijski
sistem Time&Space - Špica.

45. ukrep – SPREMLJANJE ŠTUDENTSKEGA TELESA IN OVIR ZA DOSTOP V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE TER PODPORNI
SERVIS ŠTUDENTOM IN OSEBJU
V skladu s Statutom, VŠZNJ deluje v okviru organov, kjer imajo svoje predstavnike tudi študenti (Akademski zbor, Upravni odbor, Senat in njegove komisije).
Študentki organ je Študentski svet, ki ga po demokratični poti (volitve) izvolijo študenti visokošolskega zavoda in ima tri člane. 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.
Študenti so v proces spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskega procesa vključeni na več nivojih. Na eni strani poteka sodelovanje med študenti in
vodstvom ter zaposlenimi VŠZNJ preko Študentskega sveta VŠZNJ, ki ima svoje predstavnike študentov v Senatu VŠZNJ in komisijah Senata VŠZNJ. Študenti
so s svojimi predstavniki vključeni v naslednje komisije Senata VŠZNJ:
• Komisija za študijske zadeve,
• Komisija za znanstveno raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje,
• Komisija za kakovost in evalvacije,
• Komisija za tutorstvo,
• Komisija za disciplinske zadeve.
Iz statuta zavoda je razvidno tudi, da študentski svet sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Interesne
dejavnosti študentov so s študijem povezane interesne dejavnosti, ki so določene v letnem programu Študentskega sveta Visoke šole za zdravstveno nego
Jesenice za vsako leto posebej . VŠZNJ omogoča študentom sprejemanje in izvajanje programa interesnih dejavnosti, ki je sestavni del programa dela
visokošolskega zavoda vsakega leta.
Študentski svet Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ima v povprečju osem sej v tekočem študijskem letu, kar je evidentno tudi v študentskem
informacijskem sistemu, v rubriki študent INFO, kamor shranjujemo zapisnike študentskega sveta v e-obliki.
V okviru tutorskega sistema, ki ga je VŠZNJ začela vzpostavljati v študijskem letu 2008/2009, pomagamo pri vključevanju v študij, reševanju študijskih težav ter
drugih življenjskih izzivov. Visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci izvajajo uvajalno, predmetno in individualno tutorstvo, študentom na začetku
študijske poti pa so v dragoceno pomoč tudi študentski tutorji, naši redni in izredni študenti višjih letnikov. Novost, ki smo jo uvedli v študijskem letu 2010/2011, je
tutorstvo študentom pri mednarodnih izmenjavah bodisi gostujočim tujim študentom na VŠZNJ bodisi študentom VŠZNJ na izmenjavi v tujini. Tutorstvo izvajajo
študenti, ki so se vrnili iz mednarodne izmenjave kot tudi študenti, ki načrtujejo odhod na izmenjavo. Področje tutorstva na VŠZNJ ureja Pravilnik o tutorskem
sistemu na VŠZNJ.
Študenti prve stopnje sodelujejo in se vključujejo tudi v dogodke kot je največji vseslovenski sejemski dogodek o izobraževanju, štipendiranju in zaposlovanju –
Informativa, dobrodelne akcije (pomoč posameznikom pri nakupu ortopedskih ali drugih medicinskih pripomočkov), vključujejo se v programe otrok s posebnimi
potrebami (festival Igraj se z mano) in v družbeno koristne prostovoljne aktivnosti, krvodajalske akcije idr. Študenti sodelujejo pri izvedbi informativnih dnevov in
strokovnih ter znanstvenih srečanj, ki jih organizira VŠZNJ, udeležujejo se strokovnih ekskurzij, organizirajo izlete, ki povezujejo študente. Izvajajo tudi interesne
izobraževalne delavnice za študente s področja vsebin študija. Enkrat mesečno organizirajo »Okroglo mizo študentov«, ki je namenjena druženju in obravnavi
aktualnih tematik.
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Študenti prve in druge stopnje se z aktivnimi prispevki udeležujejo vsakoletnih študentskih konferenc študentov zdravstvenih ved v Sloveniji. Pobudnica
konference je bila VŠZNJ, ki je tudi organizirala prvo konferenco leta 2009. Konference se udeležijo študenti prve in druge stopnje. Študenti druge stopnje se
udeležujejo tudi vsakoletne mednarodne delavnice štirih šol v EU »Working in progress«.
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo je steber za aktivno vključevanje študnetov v aktivnosti šole v času študija in po
končani diplomi. V okviru študija se študneti udeležujejo šol tutorstva in šol za klinične mentorje, študenti druge stopnje pa šol raziskovanja in mednarodne
znanstvene konference. Center je vez med študijem in kasnejšim kliničnim delom, saj študentom omogočamo karierno svetovanje. Naslednji način sledenja
študentov je Alumni klub, ki se vzpostavlja, saj smo prve diplomante dobili v 2010/2011.
Center predstavlja za VSU/VSS izjemne možnosti razvoja tako na področju izboljšanja pedagoškega dela (didaktika, mentorstvo, tutorstvo), razumevanja razvoja
zdravstvene nege v družbi (posvet o karieri v zdravstveni negi), znanstveno raziskovalno aktivnost zaposlenih in tudi diplomantov (mednarodna znanstvena
konference, šole raziskovanja) in strokovni razvoj (simpoziji o aktualnih pojavih v zdravju družbe). Center daje možnosti VSU/VSS mednarodnega povezovanja v
okviru razvojnih projektov, kateri dogodki se izvedejo preko njega. Aktivnosti Centra dajo VSU/VSS zadostne možnosti, da pridobivajo reference za habilitacijsko
obdobje, razvojni in raziskovalni projekti VŠZNJ pa so osnova za objavljanje strokovnih in znanstvenih tekstov.
S ciljem povečati uspešnost študentov na študiju bomo v 2012/2013 pričeli poleg sistema tutorstva še s ponudbo Psihološke svetovalnice, ki jo bodo vodili učitelji
Psihologije na VŠZNJ.
Študentom in VSU/VSS je na voljo sodobna informacijska podpora, dostop do mednarodnih baz, knjižnično gradivo, licence za statistične programe idr. Študenti
imajo na voljo izobraževanje v tujini preko izmenjav, prav tako VSU/VSS. Raziskovalni inštitut daje možnosti za razvoj na tem področju.
V prihodnosti je potrebno okrepiti še možnosti zagotavljanja športnih zmogljivosti.

46. ukrep – INSTITUCIONALNO SPREMLJANJE OBŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI
Za najbolj zagnane in uspešne študente ne zmanjka dela in priložnosti za nabiranje izkušenj. Pri tem sledimo aktualnim trendom na trgu. Študenti imajo možnost
vključitve v raziskovalno delo v okviru seminarjev pri predmetih (Zdravstvena nega 1, Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja, Prehrana in medicinska
dietetika, Javno zdravje 1, Osnove psihologije, Sociologija zdravja in bolezni, Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi, Procesna
metodologija dela – Kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi, idr) in diplomskem delu.
Diplomsko delo temelji na akcijski ali aplikativni raziskavi. Prva diplomska dela so nastala v 2010/2011, nekatera od njih so bila predstavljena na 8. kongresu
zdravstvene in babiške nege, na 3. študentski konferenci študentov zdravstvenih ved, eno diplomsko delo je v postopku objave kot znanstveni članek v reviji
Obzornik zdravstvene nege.
Raziskovalna dela magistrskih študentov so objavljena na mednarodnih znanstvenih konferencah VŠZNJ in v revijah kot izvirni znanstveni članki.
Študenti imajo možnost vključitve v tekoče strokovne, raziskovalne in razvojne projekte VŠZNJ, ki potekajo pod okriljem MZ, MIZKŠ in drugih. Projekt v katerega
so bili raziskovalno vključeni študenti prve stopnje in so sodelovali pri načrtu in izvedbi raziskav v okviru projektov ter obdelavi podatkov (http://www.vsznje.si/index.php?page=drugi-raziskovalni-in-razvojni-projekti):
- Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja, 2009 in 2010;
- Alkohol in mladi, 2011 in 2012;
- Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljšanje klinične prakse na področju
zdravstvene nege starostnika, 2010;
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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, 2010;
- Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega – povezovanje teorije in prakse na področju
raziskovanja, 2009.
Projekt v katerega so bili raziskovalno vključeni študenti druge stopnje:
- Alkohol in mladi, 2011 in 2012;
- Delavnica Working in progress v 2010 in 2012
- 4. Šola za klinične mentorje, »Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj«.
-

Obštudijske aktivnosti študentov prve stopnje so tudi naslednje:
• enkrat mesečno je v Radovljici ali na Jesenicah (po dogovoru s ponudniki) organizirana »Okrogla miza študentov«, s katero študenti širijo in krepijo
poznanstva, obravnavajo problematiko študija in jo zaključijo s tematskim večerom,
• nekaj študentov se trudi motivirati in ozavestiti študente za sodelovanje ter udeležbi na vsakoletni mednarodni znanstveni konferenci VŠZNJ,
• vsakoletne strokovne ekskurzije v organizaciji VŠZNJ: ogled dispečerskega centra v Celovcu v sodelovanju s pristojnim VSU, ogled muzeja anatomije in
patologije na Dunaju, obisk sejma Rettmobil v Nemčiji, obisk tovarne Krka idr
• izvajanje multimedijskih delavnic za študente in visokošolske učitelje v sodelovanju z ustreznim ponudnikom,
• izvajanje delavnic prve pomoči in oživljanja na osnovnih šolah gorenjske za učence 6. in 7. razredov
• izvedba spoznavnega dne za redne študente 1. letnika ob začetku novega študijskega leta, vsako leto 27.10. - na dan VŠZNJ oziroma spoznavni dan
študentov, tema: Team building - pomen sodelovanja,
• redno posodabljanje informacijsko - komunikacijske mreže Facebook med študenti ( VŠZNJ Portal Študenti),
• stalno izboljševanje prepoznavnosti Visoke šole za zdravstveno nego v lokalni skupnosti.
VŠZNJ za nobeno od navedenih aktivnosti na zaračunava novih storitvenih dejavnosti.
V prilogo k diplomi se vpisujejo aktivnosti študenta, kot so aktivno delo na tuturstvu, aktivno sodelovanje v Študnetskem svetu, komisijah Senata, pomembni
mednarodni in domači dosežki (tekmovanja, konference >), mednarodne izmenjave idr.

4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Realizacija načrta dela za leto 2012:

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2012

Obnova tal kotlovnice

Obnovljena tla kotlovnice

Obnova hišne kanalizacije – kanalizacijsko omrežje

Obnovljena kanalizacija

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Investicija ni bila realizirana, ker ustanovitelj Občina
Jesenice, ni odobrila finančnih sredstev
Investicija je bila realizirana z lastnimi sredstvi
VŠZNJ.
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V letu 2012 zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ in posledično racionalizacije stroškov, večja investicija - obnova tal kotlovnice tudi s sredstvi VŠZNJ ni
bila izvedena.

4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
4.12.2 Nakup opreme
Načrt nakupa opreme za leto 2012:

Kratkoročni prednostni cilji
Osebni računalnik (3 kom.)
Programska oprema za vodenje dokumentacije
VŠZNJ (pošta)
Nakup zabojnikov za ločevanje odpadkov
Model e izobraževanja

Pričakovani rezultati v letu 2012
Trije novi, zmogljivejši računalniki za delovanje
upravnih služb.
Učinkovitejše in hitrejše delovanje upravne službe –
dekanata.
Ločevanje odpakov v skladu z Odlokom o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Jesenice
(Ur.l.RS št. 52/10)
Uporaba spletne e-učilnice pri dveh predmetih

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Ne, nakup ni bil realiziran zaradi ZUJF-a in
posledično racionalizacije stroškov.
Ne, nakup ni bil realiziran zaradi ZUJF-a in
posledično racionalizacije stroškov.
Da, nakup je bil realiziran.
Da, nakup je bil realiziran.

Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova vrednost ali doba uporabe.

Št.
prioritete
iz
programa
dela za
leto 2010

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2011
Opis in vrsta
del

MIZKŠ

Lastni viri

Drugo

Skupaj

Komentar:
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MIZKŠ

ARRS

Drugo

Skupaj

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo
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5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
V letu 2012 smo izvajali program prve stopnje Zdravstvena nega, redni in izredni študij in program druge stopnje izredni študij. Kadrovski načrt iz vidika rednih in
dopolnilnih zaposlitev je vezan na izvedbo programa prve stopnje, 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 VŠZNJ. Zato smo v 2012 nadaljevali s sofinanciranjem izobraževanja visokošolskih učiteljev in drugih
zaposlenih.
Za kakovostno delo VŠZNJ je pomembno, da infrastrukturni procesi in procesi načrtovanja dejavnosti VŠZNJ tečejo usklajeno in podporno procesom izvedbe
študijskega programa. Zato je pomembno, da se kader na tem področju izobražuje in je fleksibilen ter usmerjen v preprečevanje zapletov in konstruktivno
reševanje, ko do njih pride. V letu 2012 smo financirali že peto šolo visokošolske didaktike, ki je za 100% zaposlene na VŠZNJ obvezna, dopolnilno zaposlenim in
pogodbenim sodelavcem smo jo priporočili. Prav tako smo nadaljevali z izobraževanjem tutorjev na četrti šoli tutorstva. Zaposleni (redno in dopolnilno) in
pogodbeni VSU/VSS so se udeležili dogodkov Centra in drugih načrtovanih izobraževanj v individualnem kariernem načrtu posameznika doma in v tujini.
Zaposlene šole smo tudi v letu 2012 spodbujali k izobraževanju za dvig stopnje izobrazbe, za razvoj in v skladu s tem na področju vsebin za izboljševanje
procesov dela:
• Usposabljanja iz varnosti pri delu in varstva pred požarom,
• Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,
• Tečaj Ukrepi in izboljšave - iz teorije v prakso (SIQ),
• Delavnice na področju pridobivanja ISO/KZP standard, ki so bile izvedene na lokaciji šole.
Realizacija načrta dela za leto 2012:
Kratkoročni prednostni cilji
Zaposlitev visokošolskih učiteljev in
sodelavcev za dopolnilno zaposlitev za
2011/2021 za izvedbo programa
Zdravstvena nega;
Spremljanje primerljivosti in učinkovitosti sprejetih
Meril za izvolitve v naziv v 2011, katerim osnova so
minimalni standardi NAKVIS

Pričakovani rezultati v letu 2012
Izvedba zaposlitvenih postopkov v skladu z npo
na posameznih predmetnih področjih.

Realizacija v letu 2012 z obrazložitvijo razlik
Realizirano: Vsi visokošolskih učitelji so dobili
dovoljenje za dopolnilno zaposlitev na VŠZNJ

Izvedba habilitacijskih postopkov v skladu s
sprejetimi merili senata VŠZNJ, izdelava
podpornih obrazcev za posamezni izvolitveni
naziv, spremljanje rokov za ponovne izvolitve v
naziv, preverjanje ustreznosti kvalitativnih in
kvantitativnih kriterijev za izvolitev v naziv za
področja izvolitve predavatelj, višji predavatelj. .

Realizirano: V skladu s sprejetjem minimalnih
standardov NAKVIS na področju izvolitve v nazive,
smo izdelana lastna Merila za izvolitve v naziv v
2011 uporabljali za vse prve habilitacije. Pri
ponovnih izvolitvah v naziv smo dopuščali možnost
še enkratno izvolitev po predhodnih merilih. Izvedli
smo dopolnitve Meril na področju doseganja
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Spodbujanje izobraževanja zaposlenih (magistrski
in doktorski študij), raziskovanja in publiciranja.

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

Zaposlitev nepedagoškega osebja

Zaposlitev strokovnega osebja za področje dela v
upravni dejavnosti šole nismo povečevali.

Prehajanje pogodbenih obveznosti v redna in
dopolnilna delovna razmerja.

Sklenitev pogodb o zaposlitvi z učitelji, ki so
habilitirani ali imajo pogoje za habilitacijo, pomoč
učiteljem pri pridobivanju dovoljenj za dopolnilno
zaposlitev na VŠZNJ.
Izvedba načrta za

Pripraviti načrt zaposlovanja za izvedbo študija 2.
stopnje, redni študij.
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kvantitativnih pogojev za naziv predavatelje, in
sicer smo kumulativno število točk za ta naziv dali
iz 10 na 6 ter se tako v zahtevnosti približali
primerljivim šolam v okviru univerz. V letu 2012
smo dopolnili Merila za izvolitve v nazive.
Dopolnitve oz. spremembe so nastale v 10. členu
Meril, in sicer glede splošnih pogojev za višjega
predavatelja. Manjše dopolnitve so nastale tudi pri
9. členu glede izkazovanja znanja tujega jezika.
Dodan je bil 27a člen, kjer je opredeljeno, da mora
kandidat, ki zaprosi za ponovno izvolitev v naziv, k
vlogi oddati potrdilo o udeležbi na izobraževanju iz
visokošolske didaktike. Sprememba je nastala tudi
v 50. členu, kjer je opredeljeno, da se poljudni
članek točkuje z 0 točkami.
Izdelani so bili tudi podporni obrazci za posamezne
izvolitve v naziv.
Realizirano: Dve zaposleni zaključujeta magistrski
študij zdravstvene nege in ena znanstveni
magisterij..
Zaposleni so bili aktivni na konferencah v Sloveniji,
kar je razvidno iz bibliografije VŠZNJ za leto 2012,
aktivno so se udeležavli dogodkov Centra.
Realizirano:
nadomeščanje
porodniške
odsotnosti bibliotekarke
Realizirano: Zagotovili smo, da so vsi nosilci
predmetov na programu prve stopnje redno ali
dopolnilno zaposleni. Obsega zaposlovanja
VSU/VSS zaradi ukrepov ZUJF nismo povečevali.
Realizirano: na VŠZNJ sto tri redno zaposlene
VSU, ki se vključujejo v okviru pogodbe o zaposlitvi
tudi v študijski program druge stopnje. V
mentorstva in somentorstva in recenzije na tem
programu se vključujejo vsi VSU, ki imajo doktorat
znanosti, teh je na VŠZNJ 40. Nosilci tem za
magistrske naloge so nodilci predmetov na drugi
stopnji. Program druge stopnje še vedno ni
financiran, zato zaradi manše skupine študnetov
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po letnikih, večji obseg zaposlovanja ni mogoč.
Sočamo se s stanjem, da se nam je vpis zaradi
povečanja vpisnih mest rednega študija na
Zdravstveni fakulteti Univerza v Ljubljani, zmanjšal.
Program lahko realiziramo s pomočjo razpisa za
tuhe VSU
* http://www.vsznje.si/uploads/file/Merila%20za%20izvolitve%20v%20nazive%20visokosolskih%20uciteljev%20znanstvenih%20delavcev%20in%20visokosolskih%20sodelavcev.pdf

5.2

Kadrovski načrt

ZAPOSLENI
Šola za izvajanje študijskega programa prve stopnje, redni študij, ki ga v študijskem letu 2012/2013 že šesto študijsko leto, zaposluje 24 visokošolskih učiteljev,
od teh 7 za polni, 1 za nepolni in 16 za dopolnilni delovni čas, skupno 9,278 FTE. 55 visokošolskih učiteljev program izvaja po avtorski ali podjemni pogodbi, kar
znese 4,783 FTE. Skupaj (zaposlitve in pogodbe) je v izvedbo programa za redni študij na prvi stopnji v 2012/2013 vključenih 21,411 FTE, v kar ni všteto izvajanje
kliničnega usposabljanja, ki se izvaja po učnih bazah in se mentorstvo (stroški dela) plačujejo učnim bazam na osnovi izstavljenega računa. Število ur kliničnega
usposabljanja za redni študij (187 vpisanih študentov) v študijskem letu 2012/2013, ki ga šola izvaja z lastnimi kadri v kliničnih okoljih je1225 ur, 14002 ur
mentorstva pri kliničnem usposabljanju izvedejo klinični mentorjih v pogodbenih učnih bazah VŠZNJ. Razmerje med opravljenimi urami je 8,04 % VSU VŠZNJ in
91,95% mentorji v učnih bazah (vir: Dokument klinične prakse v študijskem letu 2012/2013).
Delež med redno in dopolnilno zaposlitvijo v izvedbi študijskega programa prve stopnje je v primerjavi z izvedbo programa po pogodbah v korist zaposlovanja, saj
je 66 % FTE v zaposlitvenem razmerju na VŠZNJ.
Izredni študij na programu prve stopnje Zdravstvena nega izvaja 63 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, kar znese 4,14 FTE.
V študijski program druge stopnje (izredni študij) je vključenih 14 visokošolskih učiteljev, kar znese 3,40 FTE. Od teh sta dve VSU iz tujine, ki poučujeta na
programu na osnovi bilateralnih pogodb med šolo in univerzama, kjer sta VSU zaposleni.
Za polni delovni čas je zaposlenih 6 nepedagoških delavcev (6 FTE) in 2 zaposlena za nepolni delovni čas (1,35 FTE) v upravni dejavnosti VŠZNJ, skupaj 8
zaposlenih (7,35 FTE), ki delajo na naslednjih področjih dela: referat za študijske zadeve, referat za splošne zadeve, dekanat, knjižnica in mednarodno
sodelovanje
Poimenski podatki o zaposlenih, delovnih mestih in plačnih razredih, so bili v skladu s koncesijsko pogodbo v mesecu novembru 2012 posredovani na MIZKŠ.
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Tabela 2: Kadrovska strukutra po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih

Delovna mesta
b
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH
DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - "B"
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)

Število
Število vseh
vseh
Število vseh
zaposlenih zaposlenih zaposlenih
31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012
c
d
e

Načrt 31. 12.
2013
f

3

3

3

4

3

3

3

4

1

1

1

2

2

3

3

3

1

1

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH
DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU - "B"
- dopolnilno delo 146. člen

0

0

0

0

za nedoločen čas
za določen čas
VISOKOŠOLSKI UČITELJI "D1"

4

5

4

5

za nedoločen čas
za določen čas

3
1

4
1

3
1

4
1
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samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)

0

0

1

2
1

1

1

1

1

4
3

5
4

4
3

5
4

1

1

1

1

VISOKOŠOLSKI UČITELJI "D1" - dopolnilno
delo 146. člen

16

16

16

16

za nedoločen čas
za določen čas

16

16

16

16

4

5

5

4

4

5

4
1

4
0

3

3

1

0

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI, organizatorji
praktičnega usposabljanja in učitelji
slovenščine na tujih univerzah "D1"
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)

0

0
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VISOKOŠOLSKI SODELAVCI, organizatorji
praktičnega usposabljanja in učitelji
slovenščine na tujih univerzah- dopolnilno
delo 146. člen ZDR

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

nedoločen čas
določen čas
RAZISKOVALCI "H"
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)
RAZISKOVALCI "H" - dopolnilno delo 146.
člen ZDR

0

0

0

0

0

0

0

0

za nedoločen čas
za določen čas
MLADI RAZISKOVALCI "H"
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
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z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)
MLADI RAZISKOVALCI "H" - dopolnilno
delo 146. člen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

za nedoločen čas
za določen čas
STROKOVNI SODELAVCI (SKUPINA H)
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)
STROKOVNI SODELAVCI (SKUPINA H) dopolnilno delo 146. člen ZDR
za nedoločen čas
za določen čas
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DELOVNA MESTA SKUPINE J

7

7

5

5

za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)

5
2

5
2

3
2

3
2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

DELOVNA MESTA SKUPINE J - dopolnilno
delo 146. člen
za nedoločen čas
za določen čas
DELOVNA MESTA SKUPINE E
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
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za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)
DELOVNA MESTA SKUPINE E - dopolnilno
delo 146. člen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ ZA REDNI DELOVNI ČAS

18

20

18

19

za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo

15
3

17
3

14
4

16
3

0

0

4

5

za nedoločen čas
za določen čas
DELOVNA MESTA DRUGIH PLAČNIH
SKUPIN
za nedoločen čas
za določen čas
samo z osnovno neposredno tedensko
pedagoško obveznostjo
z dodatno tedensko pedagoško obveznostjo
z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)
DELOVNA MESTA DRUGIH PLAČNIH
SKUPIN - dopolnilno delo 146. člen
za nedoločen čas
za določen čas
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z zmanjšano tedensko neposredno pedagoško
obveznostjo
z dodatno zaposlitvijo do največ 20 % polnega
delovnega časa (146. člen ZDR)
s sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko oz.
drugo civilno pogodbo
za polni delovni čas
za krajši delovni čas od polnega (64. - 66. člen
ZDR)

1

1

1

3

1

1

1

1

4
5

5
7

4
6

5
7

3

2

3

3

SKUPAJ dopolnilno delo 146. člen ZDR

16

16

16

16

za nedoločen čas
za določen čas

0
16

0
16

0
16

0
16

SKUPAJ

34

36

34

35

za nedoločen čas
za določen čas

15
19

17
19

14
20

16
19

KOMENTAR VŠZNJ: Pri avtorskih pogodbah gre večinoma za plačilo honorarjev izrednega študija na prvi in drugi
stopnji.
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Izvolitve v naziv v letu 2012
Leto 2011

Leto 2012

Postopek pričet v 2012 in se nadaljuje v 2013

Docent

1 izvolitev v naziv docent (za
področje Gerontologija)

1 izvolitev v naziv docent (za področje:
Psihiatrija)

1 izvolitev v naziv docent (za področje:
Mikrobiologija s parazitologijo)

Višji predavatelj

6 izvolitev v naziv višji predavatelj
(za področja: Sociologija zdravja in
bolezni, Zdravstvena nega, Interna
medicina, Javno zdravje)

4 izvolitve v naziv višji predavatelj (za
področja: Raziskovanje v zdravstveni negi,
Promocija zdravja, Nujna medicinska
pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih
razmerah)

3 izvolitve v naziv višji predavatelj (za
področja: Zdravstvena nega, Psihologija,
Fiziologija)

Predavatelj

7 izvolitev v naziv predavatelj (za
področja: Zdravstvena nega, Nujna
medicinska pomoč in zdravstveno
varstvo v posebnih razmerah, Interna
medicina, Dermatovenerologija,
Ortopedija)
3 izvolitve v naziv asistent (za
področja: Zdravstvena in socialna
zakonodaja, Prehrana in medicinska
dietetika)

3 izvolitve v naziv predavatelj (za
področja: Paliativna oskrba, Pediatrija,
Diagnostično terapevtski program)

5 izvolitev v naziv predavatelj (za področja:
Etika in filozofija v zdravstveni negi ter
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem
timu, Zdravstvena nega, Javno zdravje,
Okulistika)

Asistent

Strokovni sodelavec

22 izvolitev v naziv strokovni
sodelavec (za področji: Zdravstvena
nega, Babiška nega)

4 izvolitve v naziv asistent (za področja:
Raziskovanje v zdravstveni negi, Etika in
filozofija v zdravstveni negi ter
Komunikacija v zdravstvenem in
negovalnem timu, Angleški jezik)
1 izvolitev v naziv strokovni sodelavec
(za področje: Zdravstvena nega)
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Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012.

Leto 2011
Leto 2012

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Daljša usposabljanja (več kot
1 mesec) v tujini

2
3

6
3

1
1

0
0

V letu 2012 so se štiri osebe na spremljevalnih delovnih mestih udeležile treh krajših usposabljanj oziroma tečajev in sicer usposabljanja iz varnosti pri delu in
varstva pred požarom, uporaba programske opreme COBISS 3/Prevzemanje zapisov in zaloga ter tečaj Ukrepi in izboljšave - iz teorije v prakso (SIQ). Dve osebi
pridobivata formalno izobrazbo za dvig stopnje izobrazbe.
Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012

Leto 2011
Leto 2012

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Sobotno leto

5
3

9
16 v RS in 3 v tujini

1
16

0

V letu 2012 se je 16 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev udeležilo naslednjih strokovnih usposabljanj v RS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. zimska šola tutorstva z naslovom Učenje za učinkovit študij 2012
4. zimska šola visokošolske didaktike z naslovom "Sodobne učne strategije v visokošolskem izobraževanju" 2012
5. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera – Quo Vadis: Notranji dejavniki razvoja profesije: Enote za razvoj in raziskovanje v zdravstveni negi 2012
Aktivno sodelovanje na strokovnem izpopolnjevanju: Jesen življenja - stoma, rana, inkontinenca (Zbornica – Zveza) 2012
Aktivno sodelovanje s prispevkom na mednarodni znanstveni konferenci: Izziv globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU (Visoka šola za upravljanje
in poslovanje Novo mesto) 2012
4. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved: Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in Evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske
- UP Izola 2012
Raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo za mentorje: Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti? 2012
5. mednarodna znanstvena konferenca: Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje prispevek k zdravju posameznika in družbe 2012
Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in psihosocialni model javnega zdravja (Sekcija medicinskih sester v patronažni dejavnosti) 2012
5. šola za klinične mentorje: »Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega
usposabljanja« 2012
5. Dnevi Angele Boškin: Trajnostni razvoj na področju kakovosti in varnosti; povezava med akreditacijo in varno ter kakovostno obravnavo pacientov 2012
3. simpozij: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv 2012
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•

4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo z naslovom "Notranji dejavniki razvoja profesije: Enote za razvoj in raziskovanje v zdravstveni negi" 2012

V letu 2012 so se 4 visokošolski učitelji udeležili naslednjih strokovnih usposabljanj v tujini:
•
•
•

ECPR Winter School in Methods and Techniques
Elteca Exchange of experience in long-term care, Praga aktivna udeležba
Teacher Certificate - Works in Progress for master students in Oslo

V letu 2012 so se 4 visokošolskih učitelji in strokovni sodelavci udeležili naslednjih krajših usposabljanj in tečajev:
•
•
•

Udeležba na tečaju: Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Ukrepi in izboljšave - iz teorije v prakso SIQ

Število registriranih raziskovalcev
Št. vseh visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
Stanje 31. 10. 2012
86
Načrt 31. 12. 2013
86

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
Vsi
mladi
raziskovalci
24
0
24
0

Opombe:
Št. vseh visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev: 86 - zajeti so: redno zaposleni, dopolnilno zaposleni, pogodbeni sodelavci (tudi tuje predavateljice),
glede na NPO 2012/2013
Št. raziskovalcev: 24 – zajeti so raziskovalci, zavedeni v SICRIS (1 ni v NPO 2012/2013)
Št. strokovnih sodelavcev: 6 – strokovni ali tehnični sodelavci, ki so vključeni v SICRIS, od tega sta 3 (Kalender Smajlović, Pivač, Černoga) taka, ki sta vključena
tudi v NPO 2012/2013, (preostali 3 so: Aupič, Jakše, Jeglič)
83 + 3 = 86 (1 zaposlena - Košir, ki je v NPO 2012/2013 ni v SICRIS-u, ker nadomešča Nino Rustja na porodniški odsotnosti, ki je vključena v SICRIS).
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Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno)

Stanje 31. 12. 2011
Načrt 31. 12. 2012

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

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

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

82
82

20
23

24
26

Št. vseh VŠU ( in VSS), ki imajo tudi izvolitev v zn. raziskovalni oz. strok. raz. naziv: 20 - za 31.12.2011, ker izvolimo samo raziskovalce. Strokovne ali tehnične
sodelavce ne volimo v nazive, ampak se na ARRS samo pošlje njihove podatke. Upoštevane so samo osebe, ki so vključene v našo raziskovalno skupino.
Načrt za 31.12 2012: 23, ker bodo v raz. skupino vključene še tri osebe.
Št. vseh raziskovalcev in strok. sodelavcev, ki imajo tudi pedagoški naziv: 24
Načrt za 31.12.2012: 26
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Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov (redni študij prva bolonjska stopnja, izredni študij druga stopnja)
Dodiplomski študij**
Realizacija
2012
Število zunanjih pogodbenih
izvajalcev za izvedbo študijskih
programov*
Vrednost pogodb zunanjih
pogodbenih izvajalcev za
izvedbo študijskih programov
Število zaposlenih, ki študijske
programe izvajajo na podlagi
avtorskih ali drugih pogodb*
Vrednost pogodb zaposlenih, ki
študijske programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali drugih
pogodb (A komentar spodaj)

Načrt
2013

Druga bolonjska stopnja
Realizacija 2012

Prva bolonjska stopnja

Načrt 2013

Realizacija 2012

Skupaj***

Načrt 2013

9,00

9,00

55,00

55,00

16.765,35 €

16.765,35 €

51.071,00 €

51.071,00 €

4,00

4,00

8,00

8,00

17.017,22 €

17.017,22 €

11.181,83 €

11.181,83 €

Realizacija
2012

Načrt 2013

Skupno število zunanjih
pogodbenih izvajalcev za
izvedbo študijskih programov*
Skupna vrednost pogodb
izvajalcev, ki študijske programe
izvajajo na podlagi avtorskih ali
drugih pogodb****
0,00
33.782,57
33.782,57
62.252,83
62.252,83
0,00
0,00
VŠZNJ: Vrednost pogodb zunanjih izvajalcev, je vrednost avtorskih in podjemnih pogodb za izvedbo koncesioniranega rednega študija prve bolonjske stopnje,
vrednost pogodb za izvedbo programa druge stopnje, pa je vrednost avtorskih in podjemnih pogodb za izredni študij, ki ni koncesioniran.
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ΎΎΎsƐƚŽůƉĞĐΗ^ŬƵƉĂũΗƐĞǀƉŝƓĞƓƚĞǀŝůŽǌƵŶĂŶũŝŚŝǌǀĂũĂůĐĞǀ͕ƉƌŝēĞŵĞƌƐĞǀƐĂŬĞŐĂŝǌǀĂũĂůĐĂƓƚĞũĞƐĂŵŽĞŶŬƌĂƚŶĞŐůĞĚĞŶĂƚŽŶĂŬŽůŝŬŽƐƚŽƉŶũĂŚŝǌǀĂũĂƓƚƵĚŝũ͘^ƚŽůƉĞĐƚĂŬŽŶŝ
ƐĞƓƚĞǀĞŬƉƌĞĚŚŽĚŶŝŚƐƚŽůƉĐĞǀ͘
ΎΎΎΎsǀƌƐƚŝĐŝΗ^ŬƵƉŶĂǀƌĞĚŶŽƐƚƉŽŐŽĚďŝǌǀĂũĂůĐĞǀ͕ŬŝƓƚƵĚŝũƐŬĞƉƌŽŐƌĂŵĞŝǌǀĂũĂũŽŶĂƉŽĚůĂŐŝĂǀƚŽƌƐŬŝŚĂůŝĚƌƵŐŝŚƉŽŐŽĚďΗŵŽƌĂďŝƚŝǀƐƚŽůƉĐŝŚǌĂΗŽĚŝƉůŽŵƐŬŝƓƚƵĚŝũΗǀƌĞĚŶŽƐƚ
ƐŬůĂĚŶĂƐƚĂďĞůŽWŽƐĞďŶŝĚĞů͕ǀƌƐƚŝĐĂϭϰďƐƚŽůƉĞĐϭϯǌĂůĞƚŽϮϬϭϮŝŶϮϬϭϯ
(A)Komentar: Pri avtorskih pogodbah gre večinoma za plačilo honorarjev izrednega študija na prvi in drugi stopnji.

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
2011/2012:
Glede na ugotovitve in priporočila Računskega sodišča Republike Slovenije v revizijskem poročilu o podeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih
programov podajamo kratko poročilo o izvajanju študijski programov od prejema koncesije do konca študijskega leta 2011/2012 in poslovnega leta 2012.
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 do konca študijskega leta 2011/2012, 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:
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Dodana vrednost je v dosežkih, ki jih je šola vnesla v prostor visokošolskega izobraževanja v Sloveniji na področju zdravstva in so skladni z nekaterimi cilji v
ReNPVŠ11-20 (2011).

REGIONALNA VPETOST VŠZNJ:
VŠZNJ je nastala kot samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Šola deluje kot javni zavod, ni usmerjena v dobiček temveč v
kakovostno izobraževanje in z vizijo nadaljnjega razvoja. Poleg tega, da je šola bila ustanovljena na podlagi državen študije, je njena prva naloga zagotavljanje
kakovostnih diplomantov za potrebe države.
Državna študija IVZ (2004) je pokazala, da je pomanjkanje dipl. m. s. največje prav v Gorenjski in Ljubljanski regiji. Podatki kažejo, da redni študenti izhajajo iz
obeh regij, razmerje študentov Gorenjske regije je med 54 in 67%, Ljubljanske regije med 19,5 in 33%, ostale regije so v razmerju od 9 do 18%, odvisno od leta
vpisa. Študenti izrednega magistrskega študija zdravstvene nege, ki ga izvajamo v študijskem središču Ljubljana, prihajajo iz celotne Slovenije.
Šola s temi podatki, ki so prikazani v spodnji tabeli, dejansko izobražuje za dve regiji. Statistika vpisa študentov po letih vpisa in po regijah na program prve
stopnje Zdravstvena nega nam kaže, da je bilo na Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice od začetka študijskega programa pa do danes vpisanih skupaj 583
rednih študentov, od tega 329 študentov iz gorenjske regije, kar znaša 56% vseh vpisanih rednih študentov.
Tabela: Študenti po regijah REDNI ŠTUDIJ, program prve stopnje Zdravstvena nega
Leto vpisa
Gorenjska regija
Ljubljanska regija
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

39/54,2%
51/62,2%
65/67%
58/60,4%
58/64,5%
58/57,4%

22/30,5%
16/19,5%
20/20,6%
27/28,1%
21/23,3%
34/33,7%

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

Skupaj študentov v
prvem letniku
72
82
97
96
90
101

Statistika vpisa študentov po letih vpisa in po regijah nam kaže, da je bilo na Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice od začetka študijskega programa pa do
danes vpisanih skupaj 378 izrednih študentov, od tega kar 280 študentov iz gorenjske regije, kar znaša 74% vseh vpisanih izrednih študentov.
Tabela: Študenti po regijah IZREDNI ŠTUDIJ, program prve stopnje Zdravstvena nega
Leto vpisa
Gorenjska regija
Ljubljanska regija
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

46/75,4%
63/83%
58/74/3%
38/81%

11/18%
13/17,1%
15/19,2%
7/14,9%
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Ostale regije skupaj

Skupaj študentov v
prvem letniku

4/6,5%
10/13%
5/6,4%
2/4,3%

61
76
78
47
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2011/2012
2012/2013

42/69%
33/60%

14/23%
15/27,3%

5/8%
7/12,7%

61
55

Na programu druge stopnje imamo v štirih letih vpisa na izredni študij skupaj 68 študentov, od tega jih je 26 (38,2%) iz Gorenjske regije, 22 (32,4%) iz Ljubljanske
regije in 20 (29,4%) iz ostalih regij.
Šola je vzpostavila 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, tako ima VŠZNJ skupno 26 učnih zavodov, ki sprejemajo študente
VŠZNJ. Šola ima v obeh regijah več kot 270 kliničnih mentorjev, ki jih kontinuirano izobražuje. Sredstva za izobraževanje pridobiva preko MIZKŠ 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. Šola je razvila svoj lastni sistem mentorstva, ki je osnovan na sposobnostih kliničnega okolja iz vidika števila kliničnih mentorjev v posamezni učni bazi.
Šola transparentno izvaja klinično usposabljanje v dveh regijah, kot prva v Sloveniji je izdelala 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. Do
konca 2012 je bilo izvedenih 6 šol za klinične mentorje, vsaka šola vsebuje več dogodkov, na vsaki šoli lahko mentorji pridobijo ECTS, ki jih uveljavljajo na
programih druge stopnje. Prav tako ta izobraževanja pomembno prispevajo, da zapsoleni v zdravstvu in sociali pridobijo pogoje za pridobitev licence na Zbornici
zdravstvene in babiške nege.
Poleg izobraževanja kliničnih mentorjev preko sredstev ESS/MIZKŠ, šola izvaja za regijo pomembne raziskovalne in razvojne projekte za krepitev zdravja,
za katere je sredstva pridobila na razpisih Ministrstva za zdravje. Gre za projekta Promocija zdravja med starostniki in Alkohol med mladimi. Prav tako je šola
povezana v obeh regijah preko skupnih ARRS projektov (KOPA Golnik, Onkološki inštitut Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Inštitut za varovanje
zdravja, idr). V 2012 je VŠZNJ bila vključena v projekt E oskrba, kjer se aktivno vključuje v delo referenčnih ambulant. Šola je aktivna tudi na projektih krepitve
promocije zdravja v regiji in širše, saj je v 2012 zaključila projekt Alkohol in mladi, ki ga je finančno podprlo Ministrtvo za zdravje. Izvedene so bile številne
delavnice v srednjih in osnovnih šola, ter raziskava med študenti in dijaki zdravstvene in drugih smeri v obeh regijah.
Šola za obe regiji zagotavlja priliv novega kadra in predstavlja priložnosti za razvoj akademske kariere strokovnjakov v kliničnih okoljih.
VSU/VSS, ki so zaposleni na šoli prihajajo iz obeh regij, saj je trenutno še nemogoče pridobiti kadre samo iz regije, kjer šola je, pa to tudi ni filozofija šole, saj
se vodstvo šole pomembno zaveda vpetosti v terciarno okolje, ki da študentom ustrezne kompetence, zato je povezanost s terciarnimi zavodi, ki so večinoma
(razen KOPA Golnik) v Ljubljanski regiji, nujna. Trenutno je na šoli zaposlenih 2,6 FTE iz Ljubljanske regije in 5 FTE VSU/VSS iz Gorenjske regije.
Nepedagoško osebje je iz Gorenjske regije in znaša 7,35 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. Obvezne vsebine programa prvega letnika študija v obsegu 35 ECTS
izvajajo VSU iz obeh regij, 25 ECTS izvedejo VSU iz tujine. Izvedba drugega letnika je, glede na to od kod izhajajo VSU, odvisna od izbirnih vsebin, ki jih študenti
izberejo. Vsekakor pri magistrskem študiju ne moremo govoriti o regijski izvedbi temveč o slovenski izvedbi in izvedbi programa s pomočjo tujih VSU. Program se
izvaja v Študijskem središču Ljubljana. Pomemben prispevek daje raziskovalno delo študentov, ki obogati klinično prakso in je publicirano. Magistrski študneti
VŠZNJ so najbolj uspešni v publiciranju iz vidika šol, ki izvajajo primerljive programe in glede na število vpisanih na profram.

INTERNACIONALIZACIJA – VPETOST VŠZNJ V SLOVENSKI IN MEDNARODNI PROSTOR:
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Že naša vizija opredeljuje, da želimo postati kakovostna mednarodno priznana šola. VŠZNJ kaže svoje sposobnosti mednarodnega povezovanja skozi sklenjene
mednarodne sporazume (13), realizirane izmenjave VSU in študentov preko Erasmus mobilnosti in Norveškega finančnega mehanizma ter skupne
mednarodne raziskovalne in razvojne projekte, ki jih imamo z univerzami: Univerza West of Scotland, Trinity College Dublin, Oslo University Colege, Escola
Superior do Saudé, Leiria Portugal in drugimi. Prav tako se mednarodna povezanost kaže skozi članstvo v posvetovalnem odboru evropskega združenja FINE in
sodelovanje v skupini SANCO.
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. VŠZNJ se uspešno povezuje s sosednjimi
regijami, saj sodeluje v skupnih projektih z Avstrijsko - Koroško regijo in Hrvaško.
Naše ambicije so usmerjene v oblikovanje skupnega mednarodnega doktorskega študija. Že na magistrski ravni izobraževanja pristopamo k mednarodni
povezanosti, saj smo člani konzorcija šol štirih držav (Norveška, Portugalska, Irska, Slovenija), kjer magistrski študenti na skupnih delavnicah »Working in
progress« predstavljajo svoja raziskovalna dela v okviru magistrskega študija. Skupina deluje na pripravi skupnih študijskih programov.
VŠZNJ je tudi članica Emuni univerze, v kateri bo pričela s ponudbo svojim magistrskih programov v angleškem jeziku.
VŠZNJ je tudi članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean).
VŠZNJ 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.vszn-je.si/index.php?page=mednarodni-raziskovalni-in-razvojni-projekti
http://www.vszn-je.si/index.php?page=mednarodno-sodelovanje

VPETOST VŠZNJ V SLOVENSKI PROSTOR:
VŠZNJ 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) od 2008 naprej:
- »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«
- »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)
Partnerji VŠZNJ preko ARRS projektov (V5-0444, V3-1048, P3-0360, L7-3653) so:
- Bolnišnica Golnik - KOPA,
- Onkološki inštitut Ljubljana,
- Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
- Inštitut za varovanje zdravja RS,
- Fakulteta za management Univerze na Primorskem,
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-

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.

Strokovno in razvojno sodelovanje VŠZNJ v RS:
• VŠZNJ je strokovno povezana z vsemi šolami, ki izvajajo programe na področju zdravstva preko dekanskega kolegija in preko sestankov kateder za
zdravstveno nego;
• VŠZNJ je bila leta 2009 pobudnica in organizatorica 1. študentske konference na področju zdravstvenih ved;
• VŠZNJ 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;
• VŠZNJ ima mesto člana v Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje;
• VŠZNJ ima mesto v organih Zbornice zdravstvene in babiške nege: članstvo v častnem razsodišču II. stopnje, članstvo v skupini za razvoj specializacij;
• VSU šole so člani uredniškega odbora revije z impakt faktorjem Zdravstveno varstvo, z janurjem 2013 je glavna in odgovorna urednica Obzornika
zdravstvene nege VSU iz VŠZNJ;
• VŠZNJ ima mesto v izvršnem odboru Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Gorenjske;
• VŠZNJ 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.
• VŠZNJ je članica delovne skupine na Inštitutu za varovanje zdravja za uskladitev metodoloških izhodišč za pripravo projekcije potreb po medicinskih
sestrah RS, od 2011 naprej;
• VŠZNJ 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 MIZKŠ, ki jih delno financira Evropska unija, preko
Evropskega socialnega sklada, šol za klinične mentorje, šol raziskovanja idr.;
• Strokovno in razvojno sodelovanje v RS poteka preko Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo.
Drugi financirani raziskovalni in razvojni projekti v RS od 2007 naprej:
• »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, drugo odpiranje
• »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«
• »5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega
usposabljanja«;
• »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013« prvo odpiranje
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»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 profesonalni razvoj«
»Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki - priložnosti za izboljšanje klinične prakse na področju
zdravstvene nege starostnika«
• »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«
• Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v 2010
• »Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja«
• »Usposabljanje mentorjev za klinično usposabljanje študentov programa 1. stopnje Zdravstvena nega – povezovanje teorije in prakse na področju
raziskovanja«
• Skupni programi Erasmus Mundus (Joint Programmes) za magistrske in doktorske študijske programe
• Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici
Več: http://www.vszn-je.si/index.php?page=drugi-raziskovalni-in-razvojni-projekti
•
•
•

Drugo raziskovalno sodelovanje v RS:
VŠZNJ se poleg projektov ARRS, MIZKŠ (MIZKŠ), 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. Tako je na 3. mednarodni znanstveni konferenci VŠZNJ v 2010 bilo predstavljenih in objavljenih 8 znanstvenih prispevkov študentk iz kliničnih okolij, v
2011 na 4. mednarodni znanstveni konferenci pa več kot 10. Na 5. mednarodni znanstveni konferenci v letu 2012 pa je bilo predstavljenih in objavljenih 11
znanstvenih prispevkov.
Od leta 2010 do 2012 je bilo s strani magistrskih študentov objavljenih 6 izvirnih znanstvenih člankov, 1 pregledni znanstveni članek, 47 objavljenih znanstvenih
prispevkov na konferencah (od tega 1 prispevek vabljeno predavanje), 3 mednarodne objave, 4 objavljeni povzetki znanstvenega prispevka na konferenci, druge
znanstvene objave: 29 raziskovalnih projektov.
Drugo razvojno delo v RS:
- VŠZNJ je preko Centra za vseživljensko 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 in je sofinancirana na ARRS kot znanstveni sestanek.
o Posvet o razvoju kariere v zdravstveni negi (od 2008 naprej), dogodek podpira Ministrstvo za zdravje in nacionalno združenje Zbornica Zveza.
Namen posveta je opozoriti na perečo problematiko, kot je kakovost izobraževanja va 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.
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Šola za klinične mentorje (od 2007 naprej), dogodek omogoča kakovosten razvoj in delo kliničnih mentorjev VŠZNJ. Tematsko se dogodek
osredotoča na različne teme, ki so izbrane v dialogu s kliničnim okoljem.
Šola visokošolske didaktike (od 2008 naprej) za VSU/VSS VŠZNJ.
Šola za tutorje (od 2008 naprej) za VSU/VSS, študente tutorje, klinične mentorje tutorje.
Simpoziji o javnozdravstvenih problemih v zdravju populacije (od 2010 naprej).
Strokovni seminar o kakovosti v zdravstvu (od 2007 naprej).
Idr, http://www.vszn-je.si/index.php?page=aktualni-dogodki

VPETOST VŠZNJ V MEDNARODNI PROSTOR:
VŠZNJ ima sklenjena mednarodne sporazume in partnerstva z enajstimi visokošolskimi zavodi v Evropi. VŠZNJ je vključena v mednarodne
raziskovalne in razvojne projekte. VŠZNJ je mednarodno razvojno vključena preko vključevanja tujih učiteljev v študijskih programih VŠZNJ.
Mednarodni Erasmus sporazumi:
- University of Central Lancashire, School of Health, Velika Britanija;
- Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Institute of Nursing, Norveška;
- Adnan Menderes Univerity, School of Health, Turčija;
- Savonia University of Applied Sciencies, 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;
- University of Greenwich, School of Health and Social Care, Velika Britanija;
- Swansea University, School 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, Turkey.
Realizacija mednarodnih izmenjav:
- Je že podrobno opisana v tem dokumentu, več na http://www.vszn-je.si/index.php?page=mednarodne-izmenjave-studentov-3, http://www.vsznje.si/index.php?page=mednarodne-izmenjave-uciteljev

Mednarodna članstva:
• V oktobru 2012 je VŠZNJ 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.
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VŠZNJ 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).
VŠZNJ 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 VŠZNJ v Ljubljani.
VŠZNJ 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;
VŠZNJ 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.
VŠZNJ 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.

Mednarodni raziskovalni projekti:
- »Leadership and its Association with Work Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison Between Two European Countries«, bilateralni
projekt med Trinity College, Dublin, Ireland, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
- »Factors affecting the Professional Esteem of Health Care Professionals Working with Older People«, multilateralni projekt med projekt University of the West
of Scotland, College of Nursing Jesenice, Slovenia; Institute of Safety Engineering, University of Wuppertal, Wuppertal, Germany; Malardalen University
Eskiltuna, Sweden; Ersta Skondal Hogskola, Stockholm, Sweden; Christine E. Lynn College of Nursing, Florida Atlantic University, USA; Tokyo Geriatric
Hospital and Institute of Gerontology, Human Care Research Team, Japan.
- »Family Health Nursing in European Communities«, projekt št. 518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUS-ECDCE, multilateralni projekt University of the West of
Scotland, Faculty of Education, Health and Social Sciences, UK; College of Nursing Jesenice, Slovenia; Nursing Association of Armenia; Yerevan State
Medical College, Armenia; University of Economics and Innovation, Poland; Instituto Politécnico de Beja-escola Superior de Saúde, Portugal; University
Witten, Germany; Alicante University, Spain; Ministry of Health, Spain; University of Rome, Italy; University of Craiova, Romania; Lucian Blaga University,
Romania; Romanian Nursing Association.
- »Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe«, Grčija, Norveška, Velika Britanija,
Češka, Španija, Ciper, Danska, Belgija in Slovenija.
- »Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students«, Universita degli studi di Udine, Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice.
- 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 2012-1-NO1-ERA10-04941-Works in Progress).
Mednarodni razvojni projekti – strokovno sodelovanje s tujimi partnerji so:
• V študijskem letu 2012/2013 bo mobilnost dveh magistrskih študentk izvedena v okviru Erasmus intenzivnega programa »Works in progress: An Erasmus
Intensive Programme for Master students in the caring professions«, ki bo potekal od 13. do 24. maja 2013 na Polytechnic Institute of Leiria, School of
Health Sciences, Portugalska.
• V letu 2012 je Works in Progress (WIP) skupina izvedla daljše, 14-dnevno izobraževanje, za magistrske študente zdravstvene nege in sorodnih
zdravstvenih ved pod naslovom: »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«. Potekalo je od 14. do 25. 5. 2012 v Oslu, na Oslo and
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Akershus University College of Applied Science (Institute of Nursing). Udeležile so se ga tri naše magistrske študentke. Seminar je bil namenjen razvoju
predlogov za izdelavo koncepta magistrske naloge. Izobraževanje so izvedli različni tuji in domači predavatelji.
VŠZNJ je od 2010 naprej članica skupine povezanih šol »Master Students Across Europe«, novembra 2011 je VŠZNJ organizatorica srečanja štirih šol
»Works in Progress: An international seminar for muster students in nursing, midwifery and health science programmes”. Works in Progress je tri dnevni
seminar za podiplomske študente Faculty of Nursing, Oslo University College, Norway; The School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin,
Ireland; Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija; in School of Health Sciences, Polytechnic Institute of Leiria, Portugal.
»CURRICULUM MEETING POINTS« je mreža povezanih šol (Fairfield University School of Nursing; Høgskolen i Oslo og Akershus; Fakultet for helsefag,
Instituto Politécnico de Leiria; Escola Superior de Saudé; Trinity College Dublin School of Nursing and Midwifery; University of Alabama; Birmingham,
School of Nursing; VIA University College; Columbia School of Nursing and Midwifery; Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice), ki deluje na projektu
»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«
Študentom magistrskega študija na VŠZNJ je od 2011 naprej omogočena brezplačna izvedba predmeta »Zdravje, način življenja in življenjski pogoji /
Health, lifestyle and living conditions« v obsegu 10 ECTS na Faculty of Nursing Oslo, Oslo University College.
Mreža šol vključenih v projekt »Family Health Nursing - An international collaborative project« organizira delavnice na temo raziskovalnega projekta
Family nursing, prva delavnica je bila izvedena v Berlinu 10. – 11. 1. 2011, naslednja 2. 9. 2011 v Ayr, Škotska. Vključeni v projekt so: College of Nursing
Jesenice, Slovenia; Nursing Association of Armenia; Yerevan State Medical College, Armenia; University of Economics and Innovation, Poland; Instituto
Politécnico de Beja-escola Superior de Saúde, Portugal; University Witten, Germany; Alicante University, Spain; Ministry of Health, Spain; University of
Rome, Italy; University of Craiova, Romania; Lucian Blaga University, Romania; Romanian Nursing Association.
VŠZNJ je članica znanstvenega odbora projekta med Slovenijo in Avstrijo “HEALTH”, v okviru katerega je vključena v pripravo izobraževalnega programa
“Cinical Risk Management”.

2. Kako ste z izvajanjem študijskih programov s koncesijo (redni študij) od prejema koncesije do konca študijskega leta 2011/2012 dosegli svoje
zastavljene cilje (navedba izhodiščnih ciljev in rezultatov)? Katerih ciljev brez prejema koncesije Vlade RS ne bi mogli doseči ter zakaj?
Pri odgovoru na to vprašanje je potrebno izhajati iz dejstva, da je VŠZNJ ob akreditaciji programa prejela koncesijo, zato so bili cilji postavljeni glede na to dejstvo,
da bo VŠZNJ izvajala redni in izredni študij prve stopnje. Cilji, ki so bili postavljeni, ne bi bili dosegljivi brez koncesije. Cilji so postavljenih 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 VŠZNJ 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 VŠZNJ podala na raziskovalno pot, kar je osnova
za kakovostno delo VSU, spremljanje lastnega dela in izboljševanja delovanja organizacije kot celote.
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 VŠZNJ bila prva šola, 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 VŠZNJ. Z jasno vizijo smo znali
usmeriti potenciale zaposlenih in razviti kakovostno in prepoznavno delo VŠZNJ v RS in izven.
Prostorski pogoji in oprema je bila zagotovljena s strani ustanovitelja v višini 2,5 milijona EUR.
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3. Kratko poročilo o spremljanju kakovosti študijskih programov s koncesijo od pridobitve koncesije (študijsko leto 2007/2008 oz. 2008/2009) do
konca študijskega leta 2011/2012. 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.
VŠZNJ je kot prvi visokošolski izobraževalni zavod s področja zdravstvene nege, od maja 2012 prejemnica certifikata ISO 9001:2008 in certifikata Kakovost za
prihodnost vzgoje in izobraževanja, kar VŠZNJ umešča med skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. Temeljna
usmeritev dela je bila v vzpostavitvi sistema, ki bo VŠZNJ poleg izpolnjevanja zahtev obeh standardov omogočal transparentnost v vseh dimenzijah delovanja,
spremljanje lastnega dela in pravočasnega zaznavanja priložnosti za izboljšave. Zaposleni na VŠZNJ so sledili usmeritvam aktivnega vključevanja in prevzemanja
odgovornosti vseh sodelujočih, študentov in kliničnih okolij v delovanju šole in povezovanju z akademskim, raziskovalnim in družbenim okoljem v gorenjski in
osrednjeslovenski regiji Slovenije in izven. 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 (ibid). VŠZNJ ima načelno usmeritev za
zagotavljanje kakovosti in standardov svojih programov, kar opredeljujejo tudi Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem
prostoru.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) si prizadeva za kakovost v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege in je v slovenskem prostoru
prepoznana kot šola 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 VŠZNJ.
VŠZNJ izvaja letno samoevalvacijo od prvega študijskega leta naprej. Vsa poročila so dosegljiva na spletni strani VŠZNJ, http://www.vsznje.si/index.php?page=nacrti-in-porocila. Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz dveh delov:
- I. Evalvacija pedagoškega dela in podpornih procesov
- II. Prikaz nekaterih kazalnikov in virov, ki prikazujejo ustrezne in stabilne razmere na visokošolskem zavodu in zagotavljajo kakovostno izvajanje študijskih
programov in razvoj zavoda.
VŠZNJ spremlja in ocenjuje kakovost pedagoškega dela na podlagi internega pravilnika o spremljanju in ocenjevanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega
dela. Pravila je sprejel Senat VŠZNJ dne 13. 11. 2006, dopolnitve 08. 09. 2008. Pomemben mejnik na področju spremljanja kakovosti na VŠZNJ je bilo v letu
2010 imenovanje Skupine za izboljševanje kakovosti na VŠZNJ (SIK-VŠZNJ), katera osnovna naloga je vzpostavljanje sistema zagotavljanja kakovosti.
V vsakoletnem samoevalvacijskem poročilu prikažemo dosežke na letni ravni in rezultate samoevalvacije na področju pedagoškega dela in upravne dejavnosti
VŠZNJ. Orodja za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti:
- Anketiranje:
 študentska anketa o kakovosti študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega,
 študentska anketa o pedagoškem delu na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega,
 študentska anketa o zadovoljstvu s kabinetnimi vajami Zdravstvena nega 1,
 študentska anketa o zadovoljstvu s kabinetnimi vajami Zdravstvena nega otroka in mladostnika,
 študentska anketa o zadovoljstvu s prvim vpisom na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega,
 študentska anketa o zadovoljstvu s klinično prakso po učnih bazah VŠZNJ,
 študentska anketa o zadovoljstvu s tutorstvom,
 študentska anketa za diplomante študijskega programa prve in druge stopnje,
 anketa za visokošolske učitelje in sodelavce o splošnem zadovoljstvu s študijskim in pedagoškim delom na VŠZNJ,
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-

 anketa o zadovoljstvu kliničnih mentorjev po učnih bazah VŠZNJ,
 anketa o zadovoljstvu redno in dopolnilno zaposlenih na VŠZNJ,
 analiza uspešnosti študentov v času študija (7. člen Pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela),
 študentska anketa za diplomante,
 analiza zaposljivosti diplomantov (7. člen Pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela).
Drugi kazalniki:
 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 šole in vključevanje v razvojno delo šole
 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 študneta, 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 VŠZNJ 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 VŠZNJ 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.
Pomembni dosežki, ki smo jih dosegli zaradi kakovosti našega delovanja, se odražajo v naši vpetosti v visokošolski in strokovni prostor v RS in v EU. Nekaj
dosežkov je navedenih v nadaljevanju, večino smo že opisali v celotnem gradivu letnega poročila za 2011. Dosežki:
- VŠZNJ izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v Mednarodno fakulteto za zdravstvo, vloga je v obravnavi na NAKVIS-u.
- VŠZNJ je članica ARRS od 2008 naprej in je vključena v projekte ARRS (CRP, temeljni projekti, znanstveni sestanki, izkazuje uspešnost pri pedagoški
vpetosti raziskovalcev idr).
- VŠZNJ je nosilka večih raziskovalnih projektov, kot so projekti Ministrstva za zdravje, projekti Evropskega socialnega sklada; tovrstne projektne
aktivnosti so osredotočene na krepitev promocije zdravja v družbi in aktivno povezovanje s kliničnim okoljem preko izobraževanja kliničnih mentorjev in
skupnih razvojnih in raziskovalnih aktivnosti.
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-

-

-

-

-

-

VŠZNJ je uspešna na področju publiciranja izvirnih znanstvenih del, v času delovanja ima 19 objav v sodelovanju s soavtorji iz tujine, prav tako je
očiten trend naraščanja objav redno in dopolnilno zaposlenih šole (2008, 230; 2009, 244; 2010, 307).
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
šola izvaja (tabela spodaj).
VŠZNJ je bila leta 2010 povabljena v mednarodno organizacijo FINE kot članica posvetovalnega organa. Septembra 2011 ji je bila zaupana
mednarodna organizacija dogodka
 Mednarodna delavnica FINE: Nursing Education - Advancing the Art and Facing the Challenges bo potekala 29. – 30. 9. 2011 v Ljubljani, City
hotel Ljubljana, Slovenija.
VŠZNJ je bila 2010 povabljena v mednarodni konzorcij štirih šol (Norveška, Irska, Portugalska), katerega namen je primerljivost izvajanja programov
na drugi stopnji, medsebojno sodelovanje študentov in VSU ter priprava skupnih študijskih programov. VŠZNJ tako organizira novembra 2011 dogodek
 Works in Progress, An international seminar for master students in nursing, midwifery and health science programs je tri dnevni seminar za
podiplomske študente Faculty of Nursing, Oslo University College, Norway; The School of Nursing and Midwifery, Trinity College Dublin,
Ireland; Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, Slovenija; in School of Health Sciences, Polytechnic Institute of Leiria, Portugal. Seminar
Works in Progress bo v letu 2011 gostila Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, 10. in 11. novembra 2011.
VŠZNJ predstavlja Slovenijo na področju visokošolskega izobraževanja v mednarodnem raziskovalnem projektu, EU-Project: Creating a pilot
network of nurse educators and regulators (SANCO/1/2009).
VŠZNJ je mednarodno razvojno vključena preko vključevanja tujih učiteljev v študijske programe VŠZNJ (MIZKŠ pogodba št. 3211-08-000308 –
dr. Alice Kiger; 3211-09-000215 – dr. Alice Kiger, dr. Angela Kydd, dr. Alice Kettles; 3211-10-000080 – dr. Alice Kiger, dr. Fiona Murphy, dr. Angela Kydd;
3211-10-000061 – Dr. Daniel Charleton- Guitteaud, Atiya Chaudhry-Green; 3211-10-000062 – dr. Alice Kiger, dr. Angela Kydd), 3211-11-000361 - dr.
Alice Kiger, dr. Angela Kydd, dr. Alice Kettles, dr. Fiona Murphy, dr. Elizabeth Curtis, dr. Iva Holmerova, dr. Joy Merrell; 3330-12-500032 – dr. Iva
Holmerova, dr. Alvisa Palese, dr. Alice Kiger, dr. Angela Kydd; 3330-12-500033 – dr. Iva Holmerova, dr. Fiona Murphy, dr. Alvisa Palese, dr. Alice Kiger,
dr. Angela Kydd, Brankica Rimac; 3330-12-501023 – dr. Alice Kiger, dr. Fiona Murphy, dr. Elizabeth Curtis, dr. Thomas David Barton .
VŠZNJ je nosilka razširjene Erasmus listine in je mednarodno povezana s 13 uglednimi šolami v EU, s katerimi izvaja izmenjave učiteljev, študentov
in razvija skupne raziskovalne in razvojne programe.
VŠZNJ je odlično vpeta v slovenski in mednarodni prostor, saj je članica pomembnih organov in delovnih skupin ter združenj ter je gonilna sila
razvoja kakovosti v visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi, opozarja na množičnost in kakovost izobraževanja na tem področju v Sloveniji.
VŠZNJ v slovenski prostor vnaša kritično misel o potrebnem razvoju stroke zdravstvene nege; VŠZNJ je razvila že tradicionalne dogodke kot so
mednarodna znanstvena konferenca, šola raziskovanja, posvet o kariernem razvoju v zdravstveni negi, izvaja strokovne simpozije, izobražuje
klinične mentorje in visokošolske učitelje, tutorje.
VŠZNJ se na probleme se odziva s konkretnimi aktivnostmi in znanstveno raziskovalnimi pristopi ter ustvarjanjem pogojev za dialog (strokovni
posveti o določeni problematiki).
Značilnost zaposlenih na šoli je, da spregovorimo o problemih, jih argumentiramo in pokažemo možne poti reševanja in smo del njihovega uresničevanja.
Zaposleni šole smo združeni v raziskovalno skupino Zdravstvo in zdravstvena nega pri ARRS (2672) in izpolnjujemo pogoje za prijavo temeljnih in
aplikativnih projektov, ter smo vključeni v mednarodne raziskovalne projekte.
VŠZNJ izvaja odgovoren in etičen management delovanja zavoda do študentov, zaposlenih, pacientov in družbe.
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6.3

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2012

Cilji in realizacija le teh so opisani v točki 3. in v točki 4. tega poročila. Vsi kratko ročni prednostni cilji so bili realizirani, razen naših ciljev in ambicij na področju
magistrskega študija Zdravstvena nega.

USPEHI VŠZNJ V 2012
VŠZNJ prikazuje stalne trende rasti in stabilne delovne razmere in procese delovanja. Izkazuje se kot verodostojna in kakovostna visokošolska institucija,
kar se kaže tudi skozi zapsoljivost diplomantov, ki je na dan 31. 12. 2011, 100%. Trendi stabilnosti in rasti so razvidni iz letnih poročil, pomemben segment
predstavljajo tudi rezultati vsakoletne evalvacije dela. Evalvacijsko poročilo za 2010/2011 in poslovno leto 2011 je dostopno na http://www.vsznje.si/uploads/file/Merila%20za%20izvolitve%20v%20nazive%20visokosolskih%20uciteljev%20znanstvenih%20delavcev%20in%20visokosolskih%20sodelav
cev.pdf.
Pomembni rezultati našega dela za leto 2012, ki pomembno prispevajo h kakovosti dela na VŠZNJ in so vključeni v poslovno poročilo o delu.
Med pomembne uspehe VŠZNJ v 2012 uvrščamo:
Izvedba znanstvenega sestanka »Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k
zdravju posameznika in družbe – 5. Mednarodna znanstvena koferenca«.
Na ARRS je bil uspešno zaključen postopek za pristop VŠZNJ kot partner na aplikativnem raziskovalnem projektu L7-3653, 2010-2013: »E-podpora
procesa zdravstvene oskrbe«, nosilec Univerza na Primorskem, sodelujoča VŠZNJ, 2012-2013.
Pridobljen projekt na Ministrstvu za zdravje RS na javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012 z naslovom
»Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«, 2011-2012, je bil uspešno zaključen.
Pridobljena projekta na MIZKŠ (MIZKŠ) na javnem razpisu: Implementacija bolonjskega procesa - Vključevanje 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« z naslovoma
»5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov ter izvedbe kliničnega
usposabljanja«, realiziran v 2012 in »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«, 2012-2013.
Pridobljen projekt na MIZKŠ (MIZKŠ) na javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 20112013 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« »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih
učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013« drugo odpiranje, 2012-2013.
Zaključen projekt, pridobljen na MIZKŠ (MIZKŠ) na javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih
2011-2013 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« »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih
učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013« prvo odpiranje, 2011-2012.
VŠZNJ je izpolnila zahtevne kriterije za preoblikovanje v fakulteto in je avgusta 2011 oddala vlogo na NAKVIS, v 2012 so potekale aktivnosti za
predstavitev uspešnosti delovanja v okviru recenzentske skupine. Rezultati uspešnosti preoblikovanja bodo znani v 2013.
VŠZNJ je pridobila ISO standarda 9001 in standarda Kakovost vzgoje in izobraževanja v 2012.
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-

Aktivnosti na mednarodnih projektih v 2012, nekatere se nadaljujejo v 2013:
o »Factors Affecting the Professional Esteem of Health Care Professionals Working with Older People«, Research project holder: University
of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, for the period 2010-2011 – objavljanje rezultatov raziskave;
o »Leadership and its Association with Work Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison Between Two European Countries«,
Trinity College, Dublin Ireland, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice – pregled literature in razvoj instrumenta raziskave;
o »Family Health Nursing in European Communities« (518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUS-ECDCE), University of the West of Scotland, Faculty of
Education, Health and Social Sciences, UK, Sodelujoči visokošolski zavodi: College of Nursing Jesenice, Slovenia; Nursing Association of
Armenia; Yerevan State Medical College, Armenia; University of Economics and Innovation, Poland; Instituto Politécnico de Beja-escola Superior
de Saúde, Portugal; University Witten, Germany; Alicante University, Spain; Ministry of Health, Spain; University of Rome, Italy; University of
Craiova, Romania; Lucian Blaga University, Romania; Romanian Nursing Association – izvedba raziskave in obdelava podatkov;
o 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 2012-1-NO1-ERA10-04941-Works in Progress) Høgskolen i Oslo
og Akerhus, Fakultet for helsefag, Norge, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Slovenia, School of Nursing and Midwifery Trinity College
Dublin, Ireland, Polytechnic Institute of Leiria, School of Health Sciences Portugal, University of Malta - na dvotedenski šoli za magistrske
študente, udeleženi 3 študenti in 2 VSU. na dvotedenski šoli za magistrske študente, udeleženi 3 študenti in 2 VSU.
o – udeležba
o »Development and Coordination of a Network of Nursing Educators and Regulators« (SANCO/1/2009) - EU-Project, 18 EU member countries,
representatives of chambers, associations and institutions of higher education, Germany is the developer – izveden obsežen opis stanja
izobraževanja za srednješolsko izobraževanje, rezultati predstavljeni na mednrodnem srečanju raziskovalne skupine.
o »Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe« (EAC-2011-0458), 1.1.
2012 – 31.3. 2013 (15 mesecev). V izvedbo je vključenih 11 partnerskih organizacij v Evropi in 10 evropskih ekspertov iz držav: Grčija, Norveška,
Velika Britanija, Češka, Španija, Ciper, Danska, Belgija in Slovenija. Koordinatorja projekta sta German Olympic Sports Confederation in The
Youth organisation of the European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO Youth). Projekt podpirajo UNICEF Child Protection,
European Olympic Committee in Enlarged Partial Agreement in Sports – vključitev v multiprofesionalno skupino, pregled literature za Slovenijo na
izbrani tematiki projekta.
o »Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students«. Universita degli studi di Udine, Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice, 2012-2013 – izvedba raziskave in obdelava podatkov,
o Factors associated with nursing students' academic success or failure: A retrospective multicenter study EU countries, v sodelovanju z Univerzo
Udine.

VŠZNJ je v letu 2012 za namen izvajanja mobilnosti podpisala pet bilateralnih sporazumov, in sicer z:
• 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, Turkey.
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Z vsemi šolami VŠZNJ s pomočjo mobilnosti študentov in osebja ohranja polno aktivnost sklenjenih bilateralnih sporazumov, kot je opisano tudi v nadaljevanju.
VŠZNJ že od leta 2009 v svoj študijski proces na magistrski stopnji vključuje pet tujih visokošolskih predavateljev z institucij, kot so:
• University of Aberdeen, Centre of Academic Primary Care (Škotska);
• University of Aberdeen, Centre for Spirituality, Health and Disability, King’s College (Škotska);
• University of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery (Škotska);
• Swansea University, School of Human and Health Sciences (Velika Britanija).
• Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery
VŠZNJ je v letu 2012 z nekaterimi visokošolskimi institucijami sklenila tudi bilateralne sporazume na področju Vseživljenjskega učenja z namenom oblikovanja
skupnih mednarodnih projektov, kot so:
• Projekt: Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students, Università degli studi di Udine in VŠZNJ;
• Projekt: Lifelong Learning Programme (Erasmus Intensive Programmes – IP): 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” (2011-1-NO1-ERA10-03310 Works in Progress) – Institucija: Oslo and Akershus University College of Applied Science, Norveška;
• Projekt: »Family Health Nursing in European Communities«, project no.: 518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUS-ECDCE – Institucija: University of the West
of Scotland, Škotska.
V študijskem letu 2012/2013 bodo na izmenjavo (3-mesečno opravljanje klinične prakse na področju zdravstvene nege onkološkega in kirurškega pacienta) odšli
štirje študenti in sicer dva na University of Malta in dve na Savonia University of Applied Sciences, School of Health Care, Finska.
V zimskem semestru študijskega leta 2012/2013 so 3-mesečno izmenjavo z namenom klinične prakse opravljale 4 tuje 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. Tuje študentke so opravljale prakso v Splošni bolnišnici Jesenice, na
Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik, v Zdravstvenem domu Bled, v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Tri študentke z Başkent
University, Turčija, bodo na izmenjavi v letnem semestru 2013. Klinično prakso bodo opravljale na Onkološkem inštittu Ljubljana, v Psihiatrični bolnišnici Begunje,
v Splošni bolnišnici Jesenice, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije Golnik, v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj.
V študijskem letu 2011/2012 smo:
•
•
•
•

izvedli dve mobilnosti VŠU VŠZNJ in sicer eno mobilnost zaposlenih za namen poučevanja (Oslo and Akershus University College of Applied Science,
Institute of Nursing, Norveška) in eno mobilnost zaposlenih za namen usposabljanja (JAMK University of Applied Sciences, Finska).
Izvedli dve mobilnosti VŠU VŠZNJ v okviru Erasmus intenzivnega programa (Oslo and Akershus University College of Applied Science, Institute of
Nursing, Norveška), kjer VŠZNJ sodeluje v mednarodnem projektu Works in progress
Izvedli eno mobilnost v okviru Erasmus pripravljalnih obiskov (University of Malta, Msida, Malta)
vključili 7 tujih visokošolskih predavateljev v študijski program druge stopnje Zdravstvena nega;
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VŠZNJ bo v študijskem letu 2012/2013 izvedla tri izmenjave njenih visokošolskih učiteljev z namenom poučevanja in sicer na University of Presov, Faculty of
Health Care, Slovaška ter Polytechnic Institute of Leiria, School of Health Sciences, Portugalska.
V letu 2012 je v študijskem procesu in v ostalih aktivnostih VŠZNJ sodelovalo kar 14 tujih visokošolskih učiteljev, ki so prišli s šol, kot so:
• University of Greenwich, School of Health and Social Care (Velika Britanija) – 1 predavatelj;
• University of the West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery (Škotska) – 3 predavatelji;
• Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (Norveška) – 3 predavatelji;
• JAMK University of Applied Sciences (Finska) – 1 predavatelj;
• Trinity College Dublin, School of Nursing and Midwifery – 1 predavatelj;
• Univerza Swansea, School of Human and Health Sciences, Velika Britanija – 1 predavatelj;
• University of Udine (Università degli studi di Udine) (Italija) - 1 predavatelj;
• University of Presov, Faculty of Health Care Professions (Slovaška) - 2 predavatelja;
• University of Aberdeen (Velika Britanija) – 1 predavatelj.
• Centre of Gerontology, Praha, Charles University in Prague, Faculty of Humanities, CELLO-ILC,CZ – 1 predavatelj
Gostili smo tudi 7-člansko tajsko delegacijo, ki je VŠZNJ obiskala v okviru njihovega projekta »International Healthcare Service Supply Chain and Logistic
Management«
VŠZNJ je vpeta v kar nekaj mednarodnih organizacij, konzorcijev in združenj, v, kot že omenjeno, regijsko združenje »Saniacademia«, v EMUNI univerzo, v
mednarodno združenje »The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International«, v posvetovalni odbor evropskega združenja FINE, v konzorcij
»Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice« (z novim imenom »IRIS«), v konzorcij
treh mednarodnih šol, ki izvajajo seminar »Works in progress« (mednarodni seminar, namenjen magistrskim študentom, ki so vpisani v program zdravstvene
nege, babištva in v ostale zdravstvene programe). V letu 2011 pa je preko Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije postala članica skupine EU-Project:
»Creating a pilot network of nurse educators and regulators« (SANCO/1/2009). V oktobru 2012 je VŠZNJ postala članica konzorcija univerz C.U.A.M. (University
Consortium of the Africa and the Mediterranean).
V letu 2012 smo organizirali pomemben mednarodni dogodek s priznanimi tujimi visokošolskimi predavatelji : 5. mednarodno znanstveno konferenco
»Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in
družbe«, ki je potekala 7. in 8. junija 2012 v Ljubljani.
-

V celoti je bila izvedena evalvacija dela na naslednjih področjih:
• študentska anketa o kakovosti študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega,
• študentska anketa o pedagoškem delu na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega,
• študentska anketa o zadovoljstvu s kabinetnimi vajami Zdravstvena nega 1,
• študentska anketa o zadovoljstvu s kabinetnimi vajami Zdravstvena nega otroka in mladostnika,
• študentska anketa o zadovoljstvu s prvim vpisom na študijskem programu prve in druge stopnje Zdravstvena nega,
• študentska anketa o zadovoljstvu s klinično prakso po učnih bazah VŠZNJ,
• študentska anketa o zadovoljstvu s tutorstvom,
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•
•
•
•
•
•
•
-

študentska anketa za diplomante študijskega programa prve in druge stopnje,
anketa za visokošolske učitelje in sodelavce o splošnem zadovoljstvu s študijskim in pedagoškim delom na VŠZNJ,
anketa o zadovoljstvu kliničnih mentorjev po učnih bazah VŠZNJ,
anketa o zadovoljstvu redno in dopolnilno zaposlenih na VŠZNJ,
analiza uspešnosti študentov v času študija (7. člen Pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela),
študentska anketa za diplomante,
analiza zaposljivosti diplomantov (7. člen Pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela).

Promocijske aktivnosti:
o Izdali smo novo predstavitveno zloženko za program druge stopnje Zdravstvena negam,
o Udeležili smo se Informative 2012.
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V okviru programa Centra je bilo v letu 2012 izvedenih 10 dogodkov:
25.1. 2012
10. 2. 2012
1. 3. 2012

7. in 8. 6. 2012
5. 6. 2012
15. 6. 2012
22. 6. 2012
4. 7. 2012
17. 10. 2012
22. 11. 2012
31. 1. 2013*

5. 2. 2013*

4. ZIMSKA ŠOLA TUTORSTVA
Učenje za učinkovit študij, kreativno reševanje študijskih problemov in primeri dobre prakse študentskega
tutorstva
4. ZIMSKA ŠOLA VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
Sodobne učne strategije v visokošolskem izobraževanju
5. POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO MOJA KARIERA - QUO VADIS
Izobraževanje in znanje v zdravstveni negi na vseh treh bolonjskih stopnjah: diferenciacija kompetenc in
sposobnosti
5. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje prispevek k zdravju posameznika in družbe
2. raziskovalna delavnica z mednarodno udeležbo s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu:
Raziskovanje v zdravstveni negi: Zakaj in kako začeti?
1. didaktična delavnica za klinične mentorje
Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju - I. del
1. didaktična delavnica za klinične mentorje
Edukacijski in mentorski procesi v kliničnem usposabljanju - II. del
delavnica za klinične mentorje
Mednarodna primerljivost pristopov in izvedbe kliničnega usposabljanja
3. simpozij Katedre za temeljne vede: Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv
4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo: »Integracija znanja in potreb v raziskovanju: razvojni in
raziskovalni oddelki v zdravstveni negi«
Kakovost, vodenje in varnost pacientov v zdravstvu in zdravstveni negi

Teoretični koncepti delovanja v zdravstveni negi

*Dogodka izvedena v letu 2013.
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5. ŠOLA ZA KLINIČNE
MENTORJE:
»Kakovostno delo kliničnih
mentorjev: vidiki didaktike in
mednarodne primerljivosti
pristopov ter izvedbe
kliničnega usposabljanja«
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«
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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

VŠZNJ pri svojem delu upošteva področno zakonodajo na področju visokega šolstva in javne uprave. Izvaja sprotne in letne končne evalvacije, ki jih predstavi
zaposlenim in celotnemu akademskemu zboru ter pošlje na MIZKŠ in na NAKVIS. Evalvacijska poročila so objavljena tudi na spletni strani VŠZNJ, enako velja za
letna poročila.
VŠZNJ upošteva določila koncesijske pogodbe in se odzive na pobude in sodelovanje s strani MIZKŠ. Prav tako daje lastne pobude in predloge. Sredstva za
redni študij ne pokrije stroškov rednega študija, zato VŠZNJ deluje na trgu z izvajanjem izrednega študija javno akreditiranega programa, manjši del sredstev
pridobiva tudi s pripravo seminarjev, konferenc in posvetov. Del javnih sredstev VŠZNJ tudi pridobi s prijavami na razvojne projekte MIZKŠ in MZ ter EU. Z
razpršenostjo pridobivanja sredstev si VŠZNJ zagotavlja finančno stabilnost in pogoje za razvojno in raziskovalno delo.
VŠZNJ 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. VŠZNJ deluje odgovorno do družbe,
kar je razvidno tudi z nizko prehodnostjo 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.
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 VŠZNJ. 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 VŠZNJ je maja 2011 sprejel na predlog Komisije za izvolitve v naziv,
lastna Merila za izvolitve v naziv na VŠZNJ in so dosegljiva na
http://www.vsznje.si/uploads/file/Merila%20za%20izvolitve%20v%20nazive%20visokosolskih%20uciteljev%20znanstvenih%20delavcev%20in%20visokosolskih%20sodelavcev.p
df

VZAJEMNO PREHAJANJE KADROV MED VISOKOŠOLSKIMI INSTITUCIJAMI IN JAVNIMI RAZISKOVALNIMI ZAVODI
VŠZNJ 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 ter je tako povezana z javnimi
inštitucijami, ki izvajajo raziskovalno delo: Bolnišnica Golnik - KOPA, Onkološki inštitut Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Inštitut za
varovanje zdravja RS, 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.
- VŠZNJ dopolnilno zaposluje raziskovalce iz javnih zavodov in tako pridobiva sredstva ARRS na razpisu Raziskovalno pedagoško sodelovanje.
V letu 2010 je VŠZNJ pridobila 255 ur, v letu 2009 pa 340 ur. Razpisa v letu 2011 ni bilo. Dopolnilno zaposleni visokošolski učitelji VŠZNJ, ki so v matični
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organizaciji zaposleni kot raziskovalci, prihajajo iz naslednjih javnih zavodov: Bolnišnica Golnik - KOPA, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Inštitut za
varovanje zdravja RS.
VŠZNJ dopolnilno zaposluje ali pogodbeno vključuje naslednje VSU v pedagoški proces, ki so v matični organizaciji – javnem zavodu člani
raziskovalnih skupin:
- Raziskovalna skupina Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 1613
- Raziskovalna skupina IVZ RS, 1027
- Raziskovalna skupina Onkološki inštitut, Raziskovalni oddelek, 0302
- Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Katedra za družinsko medicine, 0381-055
- Psihiatrična klinika Ljubljana, 1620-001
- Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, 2444
- Institut Jožef Stefan, Odsek za računalniške sisteme, 0106-022
- Splošna bolnišnica Jesenice, Raziskovalna enota, 2833

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* (* v postopku vpisa v bazo SICRIS oz. v postopku vpisa spremembe)
- 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 Zavod za zdravstveno vasrtvo Kranj in Inštitut za varovanje zdravja.

IZBOLJŠEVANJE SODELOVANJA VISOKOŠOLSKIH INSTITUCIJ Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM
a. Sodelovanje visokošolske inštitucije z gospodarstvom in negospodarstvom
VŠZNJ 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 VŠZNJ se trenutno izvajajo oz. so se že uspešno zaključili sledeči raziskovalni in razvojni inovativni projekti v
sodelovanju z negospodarstvom in gospodarstvom, ki omogočajo prenehanje kadrov in znanja zaposlenih v negospodarstvu in gospodarstvu v akademski
prostor in obratno:

Razpis
ARRS, L7-3653

Naslov projekta
»E-podpora
oskrbe«

procesa

Sodelujoča inštitucija iz gospodarstva/ negospodarstva
zdravstvene

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
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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 20072013 razvojna prioriteta 3.
»Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega
učenja« prednostna usmeritev 3.3
»Kakovost, konkurenčnost in odzivnost
visokega šolstva«

»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«

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 20072013 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

»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

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
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
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pedagoški proces v letih 2011, 2012 in
2013 v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 20072013 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
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

kontinuiran profesionalni razvoj«

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

»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)

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

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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Ministrstvo za zdravje RS, Sofinanciranje
redne dejavnosti društev, ustanov in
zasebnih
zavodov
ter
razvojnih
programov nepridobitnih organizacij na
področju varovanja in krepitve zdravja v
letih 2009/10.
P3-0360, program za obdobje 2009-2014
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

»Medgeneracijsko
promociji zdravja«

sodelovanje

v

»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«

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

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

2009-2010

2009-2011
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 VŠZNJ tesneje sodeluje z negospodarstvom, in sicer z naslednjimi inštitucijami:
- Splošna bolnišnica Jesenice
- Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
- Univerzitetni klinični center Ljubljana
- Psihiatrična klinika Ljubljana
- Psihiatrična bolnišnica Begunje
- Onkološki inštitut Ljubljana
- Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana
- Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Jesenice
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Bled
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Škofja Loka
- Osnovo zdravstvo Gorenjske, Zdravstvena postaja Kranjska Gora
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Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik – enota Bokalci
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

b. Na VŠZNJ 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 VŠZNJ v obliki dopolnilne zaposlitve
- Vključevanje VSU iz kliničnih okolij in kliničnih mentorjev v pedagoški proces na osnovi bilateralnih pogodb med VŠZNJ in učnimi zavodi
- Vključevanje dopolnilno zaposlenih v organe in komisije organov VŠZNJ ter katedre VŠZNJ
- 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
VŠZNJ 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
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. VŠZNJ 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 šole in njihovih komisij. Prav tako so strokovnjaki iz kliničnega okolja vključeni v pripravo učbenikov in raziskovalne projekte šole. 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
UKCLJ, da magistrice zdravstvene nege potrebujejo znanja iz področja kakovosti in varnosti. Primarna raven nas je pozvala k akreditaciji predmeta na področju
kroničnih bolezni.
VŠZNJ 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
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Psihiatrična klinika Ljubljana
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Inštitut za varovanje zdravja
Zdravstveni dom Ljubljana
Onkološki inštitut Ljubljana.

Predstavniki navedenih inštitucij so člani kateder in nekateri Senata in komisij Senata VŠZNJ (Komisija za študijske zadeve, Komisija za diplomske zadeve,
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 VŠZNJ.
Posebno aktivno sodelovanje z delodajalci poteka v okviru kliničnega usposabljanja po posameznih specialnih področjih zdravstvenih neg, in sicer:
- Zdravstvena nega 1 (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik , Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja
Jesenice, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana)
- 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 internističnega bolnika z interno medicino (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ,
Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo (Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik – enota Bokalci, Psihiatrična klinika Ljubljana)
- Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo (Onkološki inštitut Ljubljana)
- Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah (Osnovno zdravstvo Gorenjske: , OE Zdravstveni dom Kranj, , OE Zdravstveni dom
Jesenice, , OE Zdravstveni dom Bled, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik , Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- 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)
- 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)
- Zdravstvena nega in mentalno zdravje (Psihiatrična klinika Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Begunje)
Pomembno svetovalno vlogo pri oblikovanju in spreminjanju študijskih programov bo v prihodnje imel tudi alumni klub študentov VŠZNJ, ki bo združeval vse
diplomante VŠZNJ, saj bo s svojim retrospektivnim pogledom in pridobljenimi izkušnjami diplomantov VŠZNJ po študiju prispeval k oblikovanju kakovostnejših
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študijskih programov. Prve diplomante je VŠZNJ dobila v študijskem letu 2010/2011. Zato je alumni klub v nastajanju. Deloval bo k okviru Centra za vseživljenjsko
učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo. Načrtuje se, da bo alumni klub začel tekoče delovati do zaključka študijskega leta 2011/2012.

c. Vključevanje kadrov iz neakademskega sveta pri izvajanju študijskega procesa na strokovnem študijskem programu Zdravstvena
nega prve stopnje
Sodelovanje VŠZNJ 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 VŠZNJ je tako obogateno z izkušnjo dela v sodelujočih zdravstvenih
inštitucijah. Navedeno sodelovanje poteka pri naslednjih predmetih študijskega programa 1. stopnje:
- Zdravstvena nega 1 (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)
- Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Splošna bolnišnica Jesenice)
- Anatomija, patologija, fiziologija (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik )
- Biokemija in 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 medicinska dietetika (Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za zdravje)
- Javno zdravje 1 (Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj)
- Osnove psihologije (Psihiatrična bolnišnica Begunje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik )
- Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ,
Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo (Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana)
- Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo (Psihiatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - SOČA)
- Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo (Onkološki inštitut Ljubljana)
- Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana)
- Javno zdravje 2 (Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj)
- Mikrobiologija s parazitologijo (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj)
- 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)
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6.5

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, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj)
Paliativna oskrba (Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik )

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 Navodila o spremembah in dopolnitvah
navodila 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 2011.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v / na
VISOKI ŠOLI ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
(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.
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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.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na

VISOKI ŠOLI ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
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,3) 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,
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e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
2. upravljanje s tveganji:
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
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4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja(predstojnik izberesamoeno 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

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,
x

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.

V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2
oziroma 3 pomembne izboljšave):
Izdelali smo:
- Razdelilnik sredstev za študijsko dejavnost z opisom metodologije / kriterijev
- Pravilnik o računovodstvu
- Navodila o pisarniškem poslovanju
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
- Merila v izvolitve v nazive
- Izdelali smo poslovnik kakovosti, opislai procese dela in odgovorne nosilce
- Izvedli smo notranjo presojo procesov
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):
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Tveganje je neznana situacija na trgu glede vpisa na redni in izredni študij zaradi akreditacije treh novih šol na
področju zdravstva v letu 2009.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Podpis:

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

Možnosti zaposlitve diplomantov v gospodarstvu so manjše kot v negospodarstvu, kar ni povezano z VŠZNJ, temveč s tem, da je področje zdravstva, kamor
sodijo izobraževalni programi VŠZNJ, 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 VŠZNJ 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.
Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije je zaposljivost diplomiranih medicinskih sester / diplomiranih zdravstvenikov po področjih sledeča
(podatki SURS za leto 2009 iz letopisa "Zaposleni po izobrazbi in mestu zaposlitve"):
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- Osnovno zdravstvo: 639 (javni sektor: 558, zasebni sektor: 81),
- Specialistične ambulante: 99 (javn sektor: 82, zasebni sektor: 17),
- Splošne bolničnice: 757,
- Specialne bolnišnice: 255 (javni sektor: 254, zasebni sektor: 1),
- Klinike in inštituti: 655,
- Zdravilišča: 8,
- Lekarne: 0,
- IVZ in ZZV: 20,
- ZZZS in ZPIZ: 0,
- Upravni organi in ministrstva: 5,
- Socialni zavodi: 222,
- Izobraževalni zavodi: 80,
- Farmacevtska industrija: 5,
- Ostalo: 10.
Podatki o zaposljivosti zdravstvenih delavcev po regijah so razvidni iz priloge:
Podatki so zaposljivosti so razvidni tudi na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije:
http://www.stat.si/letopis/LetopisVsebina.aspx?poglavje=9&lang=si&leto=2011

Sodelovanje z gospodarskim sektorjem je vezano preko organiziranja strokovnih in znanstvenih dogodkov VŠZNJ na določeno tematiko, kjer predstavniki
gospodarstva predstavljajo svoje potrebe in poglede na profil diplomanta. Prav tako VŠZNJ 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.vszn-je.si/index.php?page=predmetnik-3letnika. 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 idr), prehrane človeka, bolnišničnih okužb, kakovosti v zdravstvu idr. Več
o izbirnih predmetih na študiju druge stopnje http://www.vszn-je.si/index.php?page=predmetnik-2-letnika-2.
Možnosti zaposlitve v negospdoarskem sektorju
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»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 šole so povečale vpis, MZ je dalo soglasje k akreditaciji VŠZNJ. VŠZNJ je edina šola izven
univerz, ki je bila leta 2006 ustanovljena na bazi državne študije. Ustanavljanje še štirih šol (NM, CE, MS, SG) za VŠZNJ v letih 2007 do 2009 ni imelo nobenih
podlag v državnih študijah, kar je priporočilo OECD in EU pri ustanavljanju novih visokošolskih zavodov. VŠZNJ 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 VŠZNJ kaže s slabo prehodnostjo študentov iz prvega v
drugi letnik tako pri rednem, kot izrednem študiju.
Podatke o diplomantih zbiramo preko anketiranja diplomantov in z osebnim kontaktom, zanimajo nas podatki o prvi zaposlitvi. Spodaj navajamo nekaj podatkov o
anketiranju diplomantov v 2011 in 2012, rezultati ne vsebujejo vseh diplomantov, ker se niso vsi odzvali na anketiranje. Glede na obdobje spremljanja
diplomantov, ki traja od oktobra 2010 naprej, ko smo imeli prvo diplomantko, podatki kažejo, da v povprečju 90% diplomantov najde zaposlitev v prvih šestih
mesecih, ostali v obdobju do enega leta. Trenutni podatki za stanje december 2012 so za 6 mesecev 84,6%.
REZULTATI ANKETIRANJA DIPLOMANTOV oktober 2011 in oktober 2012: Podatki, pridobljeni na vzorcu 34 (odzivnost diplomantov je bila 57,63%) vseh
dosedanjih diplomantov VŠZNJ, od tega 58,8% rednih in 41,2% izrednih študentov (58,62% realizacija vzorca), so pokazali, da je bila polovica diplomantov v
času študija v delovnem razmerju za nedoločen čas (41,2%) in tretjina jih je delala občasno preko študentskega servisa ali druge oblike pogodbenega dela
(32,4%). V času študija ni bilo zaposlenih 26,5% diplomantov. Med zaposlenimi v času študija je bilo 32% diplomantov zaposlenih do enega leta, 24% od 4 do 10
let in 24% nad 21 let. Prvo redno zaposlitev je po diplomiranju dobilo 12 anketiranih študentov (35,3%), 29,4% pa jih napredovalo na višje delovno mesto. V času
anketiranja je imelo redno zaposlitev za nedoločen čas 41,2% diplomantov, redno zaposlitev za določen čas 35,3% diplomantov in nezaposlenih je bilo 8
diplomantov (23,5%). Po diplomiranju se je povečal osebni dohodek dobri polovici ali 59,1% anketiranim študentom. Prvo ali novo zaposlitev je tretjina študentov
(34,4%) dobila v obdobju do največ enega meseca takoj po diplomiranju, 71,8% diplomantov pa v prvi polovici leta po diplomiranju.
V letu 2012 so bila izvedena prva karierna svetovanja diplomantom in sicer smo svetovali 3 diplomantom pri iskanju zaposlitvi, oblikovanju prioritet pri iskanju in
adaptaciji na delovne razmere in dojemanje nove vloge (iz študenta v samostojnega strokovnjaka).
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.vszn-je.si/index.php?page=raziskovalno-delo-studentov). Prav tako je pomemben razvoj programov na področju promocije
zdravja, kakovosti in managementa v zdravstvu, na čemer aktivno deluje VŠZNJ/MFZ.
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.
VŠZNJ 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. VŠZNJ 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 šole in njihovih komisij. Prav tako so strokovnjaki iz kliničnega okolja vključeni v pripravo učbenikov in raziskovalne projekte šole. 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

VŠZNJ 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. VŠZNJ 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.

6.9

Druga pojasnila
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7 ZAVOD V ŠTEVILKAH
7.1

Izobraževalna dejavnost

Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2012/2013, v primerjavi z letom 2011/2012
Novi študijski programi - realizacija
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2011/2012
Zdravstvena
nega

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2012/2013
Zdravstvena
nega

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2010/2011

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2011/2012

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko leto
2011/2012

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko leto
2012/2013

Zdravstvena
nega

Zdravstvena
nega

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2011/2012

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko leto
2012/2013

Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2011/2012 in 2012/2013: 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
11/12
12/13
11/12
12/13
11/12
12/13
164
187
121
116
Upoštevani se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.

Izredni
študij
11/12

Izredni
študij
12/13
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Redni
študij
11/12

Redni
študij
12/13

Študijski programi 2.
stopnje

Študijski programi
3. stopnje

Izredni
študij
11/12
27

Štud.
leto
10/11

Izredni
študij
12/13
25

Štud.
leto
11/12
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Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2011 in 2012
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
– redni študij
Leto
Leto
2011
2012
5
23

7.2

Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje – izredni
študij
Leto
Leto
2011
2012
11
19

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 2012
Leto
Leto
Leto 2011
Leto
2011
2011
2012
2012

Študijski programi 2.
stopnje – izredni
študij
Leto
2011

Študijski programi
3. stopnje

Leto
2012

Leto
2011

Leto
2012

Raziskovalna dejavnost

Leto

Leto 2008
Načrt za
leto 2009
Realizacija
2009
Realizacija
2010
Realizacija
2011
Realizacija
2012
Načrt 2013

Raziskovalni
program
Št.
Število
FTE
letno
1
0,01
1
0,05

Infrastrukturni
programi
Št.
Število
FTE
letno

Temeljni projekti
Število

Št.
FTE
letno

Aplikativni
projekti
Št.
Število
FTE
letno
1
1
1

Podoktorski
projekti
Št.
Število
FTE
letno

Število CRP

Število
znanstvenih
sestankov/
konferenc

Število
drugih
projektov

1 (0,04 FTE)
1

1
1

3

1 (0,03 FTE)

1

3 (0,5 FTE)
3 (2,03)

1

0,02

1

1

0,015

1

1 (0,05 FTE)

1

1

1

1

1

1

1

12 (2,57)

1

1

1

8

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala VŠZNJ. Šteje se vse programe, ki se
izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa.
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ARRS:
Temeljni projekti 2012-2013:
- Začetek pred 2012 in nadaljevanje v 2013:
• Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike
Aplikativni projekti 2012-2013:
- Začetek v 2012 in nadaljevanje v 2013:
• E-podpora procesa zdravstvene oskrbe
Število CRP 2012:
•

Izdelava strokovnih podlag za zbiranje in spremljanje izbranih kazalnikov učinkovitosti Državnega programa obvladovanja raka
(CRP)

Znanstveni sestanki:
- Začetek in zaključek v 2012:
• 5. mednarodna znanstvena konferenca: Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in
multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe
Drugi projekti:
- Začetek pred 2012 in zaključek v 2012:
• Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola
• Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 (prvo
odpiranje)
-

Začetek pred 2012 in nadaljevanje v 2013:
• Family Health Nursing in European Communities
• Development and Coordination of a Network of Nursing Educators and Regulators (SANCO/1/2009)
• Leadership and its Association with Work Performance and Job Satisfaction among Nurses: A Comparison Between Two
European Countries
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-

Začetek in zaključek v 2012:
• 5. šola za klinične mentorje: Kakovostno delo kliničnih mentorjev: vidiki didaktike in mednarodne primerljivosti pristopov
ter izvedbe kliničnega usposabljanja

-

Začetek v 2012 in nadaljevanje v 2013:
• 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
• Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013 (drugo
odpiranje)
• Prevention of sexualized violence in Sports - Impulses for an open, secure and sound sporting environment in Europe
• Becoming a nurse: A multi-method study on expenditures by families and students
• 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 2012-1-NO1ERA10-04941-Works in Progress)

Podatki o raziskovalnih poročilih v 2012 so predstavljeni v poglavju raziskovanje.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2012

Odgovorna oseba za pripravo poročila:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja
Mirjam Kozan, ITR, d.o.o., pogodbeni računovodski servis VŠZNJ
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8
8.1

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
Računovodske usmeritve

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je pravna oseba zasebnega prava in vodi poslovne knjige v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), ter v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, predvsem SRS 36 (Uradni list
RS, št. 118/05). Računovodski izkazi za javno poročanje so sestavljeni po načelu fakturirane realizacije, izkazi za potrebe MIZKŠ pa po načelu denarnega toka v
skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračunun, 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, ter Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposredih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter Uredbo o
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 in 64/12).
VŠZNJ 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 2012 izračunan v višini 1 %, saj VŠZNJ večinoma opravlja neobdavčljivo dejavnost.
Zavod opravlja javno službo, to je redni študij na prvi stopnji Zdravstvena nega, za katerega je bila podeljena koncesija in akreditiran izredni študij na prvi in drugi
stopnji Zdravstvena nega, 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
2011 je izračunano razmerje za redni študij 68 %; za izredni študij 25 % in za magistrski študij 7 %. 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.

8.2

Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom

8.2.1

Bilanca stanja

VŠZNJ nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij in zalog materiala na dan 31.12. 2012.
Stanje terjatev na kontu kupcev na dan 31. 12. 2012 v znesku 207.377,15 EUR predstavljajo v večini terjatve iz naslova šolnin študentov. Terjatve bodo
predvidoma poravnane v začetku leta 2013.
terjatve do kupcev
terjatve predujme

207.377,15
0
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Sredstva na računu pri GB, d.d. Kranj na dan 31. 12. 2012 znašajo 143.286,67 EUR od tega 142.812,88 EUR EUR in protivrednost NOK v višini 473,79 EUR,
sredstva v blagajni pa 472,81 EUR.
Na kontu aktivnih časovnih razmejitev je v bilanci stanja znesek 16.048,41 EUR in se nanaša na račune prejete in plačane v letu 2012, ki pa se v večini nanašajo
na strošek leta 2013 in sicer za dostop do baze revij za leto 2013, stroškov naročnin in stroškov zavarovanja za leto 2013.
Na kontu kratkoročnih terjatvev -konto 182 – kratkoročni depoziti pa je na dan 31. 12. 2012 stanje 406.179,65 EUR. Sredstva so vezana pri GB, d.d. Kranj.
Stanje kartkoročnih terjatev za obresti je 0,02 EUR. Ostale kratkoročne terjatve v znesku 621,93 EUR v večini zajemajo terjatve za povračilo plač iz naslova
bolniških odsotnosti.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 34.551,98 EUR so obveznosti za neto plače, prehrano, prevoz in vse dajatve za decembrske plače, ki so bile
izplačane v letu 2013.
kratkoročne obveznosti do zaposlenih
obveznosti za neto plač
obveznosti za prispevke
obveznosti za davke iz plač
druge obveznosti do zaposlenih

34.551,98
19.987,28
7.010,47
4.945,71
2.608,52

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12. 2012 v znesku 49.105,90 EUR so obveznosti iz naslova prejetih računov za leto 2012, ki zapadejo v plačilo v letu 2013.
VŠZNJ plačuje svoje obveznosti v rokih in nima zapadlih obveznosti v bilanci stanja.
obveznosti do dobaviteljev

49.105,90

Kratkoročno prejetih predujmov na dan 31. 12. 2012 ni.
Kratkoročne obveznosti za dajatve na dan 31. 12. 2012 zajemajo vse obveznosti, ki zapadejo v letu 2013 in se nanašajo na stroške leta 2012.
kratkoročne obveznosti za dajatve
obveznosti za prispevke na plače
obveznosti za prispevke od podjemnih pogodb in avtorsk
obveznosti za davke od podjemnih pogodb4.
obveznosti za dohodnino od podjemnih pogodb
obveznosti za dohodnino od avtorskih pogodb
obveznosti za dohodnino od samost.kult.delavcev
obveznosti za prispevke za zdravstveno študentov

15.500,71
5.107,13
2.396,91
1.536,03
1.382,36
4.468,58
0
609,70
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Druge kratkoročne obveznosti so obveznosti do prejemnikov dohodkov iz naslova podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev za leto 2012, ki so bile izplačane
januarja 2013.
druge kratkoročne obveznosti
obveznosti za pogodbeno delo
obveznosti za avtorski honorar

20.152,69
4.761,35
15.391,34

Pasivne časovne razmejitve v višini 313.555,30 EUR predstavljajo kratkoročno odložene prihodke iz naslova šolnin. To so pridobljena sredstva v letu 2012, ki se
nanašajo na stroške leta 2013, oziroma na šolnine za obdobje leta 2013.
Dolgoročne pasivne razmejitve zajemajo stanje sredstev v skupnem znesku 42.122,09 EUR. V znesku 33.622,09 EUR so sredstva Občine Jesenice, ki so za
namen investiranja za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Stanje sredstev Občine Jesenice na dan 31. 12. 2012 zajemajo sredstva, ki bodo
porabljena za amortizacijo teh osnovnih sredstev v naslednjih letih, dokler se ta osnovna sredstva ne bodo dokončno amortizirala. Sredstva iz naslova prejetih
donacij v vrednosti 8.500 EUR, pa bodo porabljena za nakup revij in vzpostavitev lastne revije v naslednjih letih.
VŠZNJ nima zastarelih osnovnih sredstev, nima zunajbilančnih sredstev in posluje v okviru zakonskih določb in ne deluje v nobenem sistemu povezanih družb.
VŠZNJ nima nobenih drugih obveznosti ali terjatev razen tistih, ki so prikazane v bilanci in poročilu.

8.2.2

Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki iz sredstev javnih financ v skupnem znesku 772.485,60 EUR so iz virov MIZKŠ v znesku 663.082,62 EUR iz naslova koncesije za redni študij, v znesku
71.954,33 EUR iz naslova dodatnih razpisov MIZKŠ za razvojne naloge, iz virov Občine Jesenice v višini 18.088,35 EUR, ki zajemajo prihodke od zmanjševanja
virov za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2012, pridobljenih s strani Občine Jesenice, sredstva ARRS v višini 6.084,30 EUR, prihodkov iz
projektov Cmepiusa in NFM v znesku 8.276,00 EUR in prihodkov Ministrstva za zdravje v znesku 5.000,00 EUR.

Prihodki iz sredstev javnih financ
Prihodki Ministrstvo - koncesija
Prihodki Ministrstva - sredstva MIZKŠ -razpis
Prihodki od ostalih projektov
Prihodki občina - amortizacija
ARRS

Indeks
2012
2011
2012/ 2011
772.485,60 789.401,24
97,9
663.082,62 717.459,92
92,4
71.954,33 39.780,68
180,9
8.276,00
18.088,35
6.084,30

2.742,11
19.857,73
4.560,80

301,8
91,1
133,4
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Javna dela
Ministrstvo za zdravje

5.000,00

5.000,00

100,00

Drugi prihodki od izvajanja javne službe v znesku 463.484,36 EUR predstavljajo prihodke šolnin, vpisnin in ostalih prihodkov (izdajanje potrdil, prošenj..), ki se
nanašajo na leto 2012.

2012

2011

Indeks 2012/2011
89,5

Drugi prihodki od opravljanja
javnih služb
Prihodki za izvedbo
propedevtičnega programa
Prihodki od vpisnin
Ostali prihodki
Prihodki od šolnin

463.484,36

517.620,35

11.827,50
23.096,18
54.666,99
373.894,01

10.005,00
22.603,31
57.386,53
427.625,51

118,2
102,2
95,3
87,4

Prihodki od opravljanja lastne dejavnosti v znesku 14.135,00 EUR so prihodki od izvajanja izvedenih seminarjev, kotizacij za seminarje in ućne delavnice in drugi
prihodki od publikacij, priročnikov.
Finančni prihodki v znesku 8.224,31 EUR 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.
Izredni prihodki so prikazani v izkazu uspeha v znesku 427,35 EUR in so predvsem iz naslova prejete odškodnine.
Stroški materiala v znesku 39.093,22 € sestavljajo naslednje postavke:

STROŠKI MATERIALA
Časopisi, revije, knjige in strokovna
literatura
Stroški pisarniškega materiala
Uniforme in službena obleka
Material za pouk, projekte
Drugi splošni material

2012
39.093,22

2011
50.576,22

Indeks
77.3

3.704,64
8.991,31
346,80
6.421,04
1.524,74

4.100,84
9.070,79
558,86
11.255,44
9.078,24

90,3
99,1
62,1
57,0
16,8
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Stroški energije
Stroški pomožnega materiala

16.334,09
1.770,6

15.705,79
806,26

104,0
219,6

Stroški storitev v znesku 599.597,34 EUR zajemajo stroške, ki so prikazani v spodnji tabeli:

STROŠKI STORITEV
Stroški storitev pri opravljanju storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opreme
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z
delom
Stroški plačilnega prometa
Stroški intelektualnih storitev
Stroški reklame, reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški drugih storitev

2012
599.597,34
182.250,33
9.134,36
7648,93
36.462,00

Indeks
2011
2012/2011
628.443,97
95,4
158.448,32
115,0
7.927,70
115,2
8.862,12
86,3
39.945,62
91,3

8.124,35
2.573,36
63.067,29
12.312,29
266.632,87
11.391,56

11.824,54
3.701,11
93.825,66
21.572,08
261.745,53
20.564,29

68,7
69,5
67,2
57,1
101,9
55,4

Stroški intelektualnih storitev so se glede na preteklo leto znižali za 32,8 39 %. V letu 2012 so bili višji stroški simultanega prevajanja na znanstveni konferenci, in
opravljenih je bilo več zdravstvenih pregledov zaposlenih kot v tekočem letu. Povečali so se stroški pri opravljanju dejavnosti in stroški prevoznih storitev. Stroški
so povezani z realizacijo razpisov in so povrnjeni iz sredstev razpisa.
Stroški dela za leto 2012 znašajo 552.669,26 EUR in so razdeljeni po posameznih postavkah v spodnji tabeli. Delež stroškov plač v celotnih prihodkih znaša
43,91%, lani je bil ta delež 43,36 %. Povprečna bruto plača na delavca v letu 2012 znaša 2.046,67 EUR . Na dan 31. 12. 2012 je bilo 31 zaposlenih delavcev (
33 delavcev v letu 2011), od tega 15 delavcev zaposlenih za polni delovni čas, 16 delavcev pa je zaposlenih dopolnilno za krajši delovni čas.

STROŠKI DELA
Stroški dela
Stroški prevoza na delo
Stroški prehrane med delom
Stroški regresa
Pdpz

2012
552.669,26
435.166,42
26.649,48
10.920,67
3.828,09
5.754,22

2011
573.162,41
446.803,43
25.356,96
11.071,30
10.408,83
5.942,08

Indeks
2012/2011
96,4
97,4
105,1
98,6
36,8
96,8
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Prispevki na plače
Drugi stroški dela

70.061,62
288,76

71.935,29
1.644,52

97,4
17,6

Amortizacija izkazana v izkazu uspeha v znesku 29.891,67 EUR je obračunana v breme lastnih sredstev v višini 11.803,32 EUR, amortizacija v znesku 18.088,35
EUR 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 8.538,57 EUR, zajemajo prispevke za zdravstveno in invalidsko zavarovanje študentov v času študija, predvsem prakse v višini
7.255,21EUR, razne takse in darila otrokom zaposlenih za novo leto v višini 955,61EUR ter prevrednotovalne odhodke v višini 305,09 EUR, ter takse za
pristojbine v znesku 22,66 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 je izračunan v znesku 2.159,65 EUR in sicer je delež pridobitne dejavnosti 35,53 %.
Presežek prihodkov po fakturirani realizaciji za leto 2012 znaša 26.532,39 EUR in se bo porabil za izvajanje študijske dejavnosti v letu 2013.

8.3

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije po denarnem toku

Za študijsko leto 2012/2013 smo zmanjšali deleže zaposlitve obstoječih dopolnilno zaposlenih učiteljev v višini 0,6852 FTE (stanje 2011/2012 je 2,2574 FTE,
stanje v 2012/2013 je 1,5722), s tem se bo v študijskem letu 2012/2013 povečal znesek za avtorske pogodbe, vendar je to ukrep, ki prinaša prihranke in ne
znižuje kakovosti dela iz vidika sodelovanja teh učiteljev v organih šole in komisijah senata. Ukrep ima učinke v poslovnem letu 2012 za obdobje oktober december in na poslovno leto 2013.
Za študijsko leto 2012/2013 nismo izvedli nadomeščanje enega VSU (odpoved delovnega razmerja), temveč smo se zaradi nepredvidene finančne situacije
odločili za ukrep nadobremenitev (dodatne pedagoške obveze), ki je skladen za ZVIS (63. člen) in uveljavljena praksa v visokošolskem prostoru. Ukrep ima
učinke v poslovnem letu 2012 za obdobje oktober - december in na poslovno leto 2013.
V marcu 2012 nismo podaljšali delovnega razmerja za določen čas eni osebi (1 FTE) v upravni dejavnosti šole. Izvedli smo notranjo reorganizacijo
administrativnih del in nalog. Ukrep ima učinke v poslovnem letu 2012 za obdobje april - december in na poslovno leto 2013.
Znižali smo cene pedagoške ure za izvedbo pedagoškega procesa za 8%. Ukrep bo imel učinke v poslovnem letu 2012 za obdobje oktober - december in na
poslovno leto 2013.

V letu 2012 smo pokrili presežek odhodkov iz proračunskih sredstev v višini 133 tisoč EUR iz naslova rednega študija z drugimi viri prihodkov. Presežek
prihodkov po dearnem toku za leto 2012 znaša 69.667,05 EUR in izhaja predvsem zaradi plačanih šolnin v letu 2012, ki se nanašajo na celotno študijsko leto
2012/2013.
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8.4

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti

Od Občine Jesenice v letu 2012 nismo prejeli nobenih sredstev.

8.5
8.5.1

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev
Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev za izvajanje študijskih programov s koncesijo (denarni tok)

Tabela: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih financiranja - DENARNI TOK

Vir
Javna služba skupaj
MVZT

Prihodki

Odhodki

Razlika
med
prihodki
in
odhodki

1.228.568,20 1.162.836,37
735.036,95

65.731,83
895.788,49 160.751,54

Delež
odhodkov
v
Sestava
Sestava
prihodkih prihodkov odhodkov
(indeks)
(indeks)
(indeks)
94,60

98,90

99,10

121,90

59,10

76,40

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

5.219,94

6.213,01

-993,07

119,00

0,40

0,50

Druga ministrstva

5.000,00

5.000,00

0,00

100,00

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,20

36,60

20,30

64,30

2,30

1,50

Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU

0,00
Cenik storitev zavoda: sredstva od prodaje blaga
in storitev iz naslova izvajanja javne službe
455.270,36

237.818,06 217.452,30

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius
in drugi projekti iz pror. EU
28.040,95

18.016,81

10.024,14

203

VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE

Drugi viri
Trg

Skupaj

14.250,00

0,00

0,00

10.314,78

3.935,22

72,40

1,10

0,90

1.242.818,20 1.173.151,15

69.667,05

94,40

100,00

100,00

Sredstva od prodaje blaga in storitev na
trgu

Vir sredstev

0,00

Prihodki

% od tržne
dej.

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov (definicija ZGD)

0

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

0

Prihodki od najemnin za poslovne in druge
prostore

0

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine

0

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov

0

Drugo:

14.250

100

Skupaj:

14250

100
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8.5.2

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev za visokošolski zavod (fakturirana realizacija):

Vir

Prihodki
Kontrola

Javna služba skupaj
MVZT

Razlika med
prihodki in
odhodki

Odhodki

Delež
prihodkov
v
Sestava
Sestava
odhodkih prihodkov odhodkov
(indeks)
(indeks)
(indeks)

0

0

1.244.622

1.216.815

27.806

102,3

98,9

98,9

735.037

912.125

-177.088

80,6

58,4

74,2

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

6.084

6.084

0

100,0

0,5

0,5

Druga ministrstva

5.000

5.000

0

100,0

0,4

0,4

18.088

18.088

0

100,0

1,4

1,5

0

0,0

0,0

0,0

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 proračuna EU

452.370

255.790

196.580

176,9

35,9

20,8

28.042

19.727

8.315

142,1

2,2

1,6

0

0,0

0,0

0,0

886

106,7

1,1

1,1

28.692

102,3

99,9

100,1

Drugi viri
Trg
Kontrola

Skupaj

14.135

13.249

0

0

1.258.757

1.230.065
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Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu se posebej prikaže njihova struktura:
Vir sredstev
Prihodki v EUR
Prihodki v % od prihodkov iz
tržne dejavnosti
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
14.135
100
Skupaj
14.135
100

8.6

Drugo

VŠZNJ v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 nima odprtih nobenih spornih terjatev in obveznosti.
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9 RAČUNOVODSKI IZKAZI
9.1

Bilanca stanja

Konto

Postavka

Oznaka za
AOP

1

2

3

SREDSTVA (002+021+037)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+006+013+014+018)

Znesek
Tekočega leta
Preteklega leta
2012
2011
4
5

DELEŽ
6

indeks
7 (4/5)

001

804.703,44

783.001,92

100,00

102,8

002

30.716,80

55.592,95

3,82

55,3

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
omejitve (004+005)

003

5.206,43

6.434,90

0,65

80,9

1.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
omejitve

004

5.206,43

6.434,90

0,65

80,9

2. Predujmi za neopredmetena sredstva

005

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva (007 do 012)

006

25.510,37

49.158,05

3,17

51,9

del 02, del 03

1. Zemljišča

007

0,00

0,00

del 02, del 03

2. Zgradbe

008

0,00

0,00

del 04, del 05

3. Oprema

009

25.510,37

49.158,05

3,17

51,9

del 04, del 05

4. Druga opredmetena osnovna sredstva

010

0,00

0,00

del 02, del 04

5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi

011

0,00

0,00

00
del 13, del 08
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del 13, del 08

012

0,00

0,00

III. Naložbene nepremičnine

013

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe (015 do 017)

014

0,00

0,00

1. Dolgoročne kapitalske naložbe

015

0,00

0,00

del 07

2. Dolgoročno dana posojila

016

0,00

0,00

del 07

3. Dolgoročni depoziti

017

0,00

0,00

V. Dologoročne poslovne terjatve (019+020)

018

0,00

0,00

1. Dologoročne poslovne terjatve do kupcev

019

0,00

0,00

2. Druge dolgoročne poslovne terjatve

020

0,00

0,00

021

757.938,23

711.121,11

022

0,00

0,00

II. Zaloge (024 do 028)

023

0,00

0,00

30, 31, 32

1. 1. Material

024

0,00

0,00

63

2. 2. Proizvodi

025

0,00

0,00

60

3. 3. Nedokončani proizvodi in storitve

026

0,00

0,00

65, 66

4. 4. Trgovsko blago

027

0,00

0,00

del 13

5. 5. Predujmi za zaloge

028

0,00

0,00

01

6

del 08
del 08, 09

6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

B.
67

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

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
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94,19

106,6
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III. III. Kratkoročne poslovne terjatve (030+031)

029

207.999,10

230.561,39

25,85

90,2

1. 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

030

207.377,15

217.317,33

25,77

95,4

2. 2. Druge kratkoročne poslovne terjatve

031

621,95

13.244,06

0,08

4,7

IV. IV. Kratkoročne finnačne naložbe (033 do 035)

032

406.179,65

302.758,01

50,48

134,2

1. 1. Kratkoročne kapitalske naložbe

033

0,00

0,00

del 07, del 18

2. 2. Kratkoročno dana posojila

034

0,00

0,00

del 07, del 18

3. 3. Kratkoročni depoziti

035

406.179,65

302.758,01

50,48

134,2

V. V. Denarna sredstva

036

143.759,48

177.801,71

17,86

80,9

C. C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

037

16.048,41

16.287,86

1,99

98,5

Zabilančna sredstva

038

0,00

0,00

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

039

804.703,44

783.001,92

100,00

102,8

A. USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042)

040

0,00

0,00

del 08,12
del 08, del13,
14,15,16

17

10, 11
19
del 99

A.
del 90

1. 1. Ustanovitveni vložek

041

0,00

0,00

del 90

2. 2. Presežek iz prevrednotenja

042

0,00

0,00

043

328.174,97

301.642,57

40,78

108,8

044

328.174,97

301.642,57

40,78

108,8

B.
del 95

B. PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV (044045+046)

1. 1. Presežek prihodkov
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del 95

2. 2. Presežek odhodkov

045

0,00

0,00

del 95

3. 3. Presežek iz prevrednotenja

046

0,00

0,00

047

42.122,09

60.210,44

C.

C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE (048+049)

5,23

70,0

del 96

1. 1. Rezervacije

048

0,00

0,00

del 96

2. 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

049

42.122,09

60.210,44

5,23

70,0

Č. Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054)

050

120.851,08

103.669,67

15,02

116,6

1. 1. Dologoročne poslovne obveznosti

051

0,00

0,00

22, del 98

2. 2. Kratkotočne obveznosti do dobaviteljev

052

49.105,90

32.943,31

6,10

149,1

25

3. 3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

053

34.551,98

43.982,54

4,29

78,6

23, 24, 26, 28,
del 98

4. 4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

054

37.193,20

26.743,82

4,62

139,1

D. D. FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059)

055

0,00

0,00

del 97

1. 1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij

056

0,00

0,00

del 97

2. 2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb

057

0,00

0,00

del 27, del 97

3. 3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij

058

0,00

0,00

del 27, del 97

4. 4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb

059

0,00

0,00

060

313.555,30

317.479,24

38,97

98,8

del 98

29

E.

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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Zabilančne obveznosti

del 99

9.2

0,00

061

0,00

Izkaz prihodkov in odhodkov

Konto

Postavka

1

Oznaka
za AOP

2

A.

3

Znesek
Tekočega
Preteklega
leta
leta
2012
4

2011
5

struktura

indeks

6

7(4/5)

PRIHODKI OD POSLOVANJA
(081+086)

080

1.250.104,96 1.313.629,62

99,31

95

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

081

1.235.969,96 1.307.021,59

98,19

95

del 76

1. Prihodki iz sredstev javnih financ

082

772.485,60

789.401,24

61,37

98

del 76

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb

083

463.484,36

517.620,35

36,82

90

3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

084

0,00

0,00

4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

085

0,00

0,00

086

14.135,00

6.608,03

1,12

214

087

14.135,00

6.608,03

1,12

214

B.

del 76

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

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
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2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

088

0,00

0,00

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

089

0,00

0,00

77

C.

FINANČNI PRIHODKI

090

8.224,31

7.495,14

78

Č.

IZREDNI PRIHODKI

091

427,35

973,59

D.

CELOTNI PRIHODKI (080+090+091)

092

E.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096)

093

638.690,56

679.020,19

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

094

0,00

0,00

40

2. Stroški materiala

095

39.093,22

41

3. Stroški storitev

096

del 70

F.

STROŠKI DELA (098 do 100)

1.258.756,62 1.322.098,35

0,65

110
44

99,97

95

51,92

94

50.576,22

3,18

77

599.597,34

628.443,97

48,75

95

097

552.669,26

573.162,41

44,93

96

del 47

1. Plače in nadomestila plač

098

435.166,42

446.803,43

35,38

97

del 47

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev

099

75.815,84

77.877,37

6,16

97

del 47

3. Drugi stroški dela

100

41.687,00

48.481,61

3,39

86

AMORTIZACIJA (102+103)

101

29.891,67

37.122,36

2,43

81

Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odoloženih
prihodkov

102

18.088,35

19.857,73

1,47

91

G.
del 43

1.
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del 43

2. Druga amortizacija

103

11.803,32

17.264,63

44

H.

REZERVACIJE

104

0,00

0,00

48, 72

I.

DRUGI STROŠKI (106+107)

105

8.538,57

16.284,83

72

1. Prevrednotovalni odhodki

106

305,09

48

2. Ostali drugi stroški

107

8.233,48

16.284,83

0,96

68

0,69

52

0,02
0,67

51

74

J.

FINANČNI ODHODKI

108

268,98

4,94

5.445

75

K.

DRUGI ODHODKI

109

5,53

8,62

64

L.

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

110

80

M.

PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)

111

80

M.

PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)

112

del 81

N.

DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

del 81

O.

89

del 80

1.230.064,57 1.305.603,35

100,00

94

28.692,05

16.495,00

2,33

174

113

2.159,65

810,44

0,18

266

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(111-113)

114

26.532,40

15.684,56

2,16

P.

PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(112+113)

115

0,00

0,00

R.

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

116

0,00

0,00

S.

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

117

17,85

18,43

213

169

97
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Š.

9.3

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

118

Druge priloge : razni kazalci in povzetki

Kazalci iz bilance stanja

2012

2011

0,54

0,43

0,88

0,66

0

0

0,03

0,06

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva

56,13

57,90

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

0,85

0,86

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

Povzetek obrazca Bilanca stanja VŠZNJ na dan 31. 12. 2012

214

12,00

0,00
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Zap.

Naziv

2012

2011

Indeks

št.

2012/2011
SREDSTVA

A
B

DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU

30.717

55.593

55,3

KRATKOROČNA SREDSTVA

773.987

727.409

106,4

207.377

217.317

95,4

0

0

16.048

16.288

0

0

804.703

783.002

0

0

434.406

421.149

103,1

49.106

32.943

149,1

71.745

70.726

101,4

313.555

317.479

98,8

370.297

361.853

102,3

42.122

60.210

70,0

Presežek prihodkov nad odhodki

328.175

301.643

108,8

Presežek odhodkov nad prihodki

0

0

804.703

783.002

12 Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta
19 Aktivne časovne razmejitve

C

ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

98,5
102,8

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

215

102,8
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PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0

0

Povzetek obrazca Bilanca stanja VŠZNJ na dan 31. 12. 2012
Kazalci
Prispevki delodaj. v plačah in nadomestilih - procent

2012

2011

16,10

16,10

Celotni prihodki na zaposlenega

70.518,58

71.736,21

Celotni odhodki na zaposlenega

68.911,18

70.841,20

Stroški dela na zaposlenega

30.961,86

31.099,43

43,91

43,35

290

286

Celotni prihodki na študenta

4.340,54

4.622,72

Celotni odhodki na študenta

4.241,60

4.565,05

319

326

Celotni prihodki na študenta vsi

3.945,95

4.055,52

Celotni odhodki na študenta vsi

3.856,00

4.004,92

2

1

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih - indeks
Število dodiplomskih študentov brez absolvenotv *

Število vseh študentov brez absolventov**

Presežek prihodkov v celotnih prihodkih - procent
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih - procent
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Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov po fakturirani realizaciji

Št.

Naziv

2012

Indeks
2012/
2011

2011

Struktura
2012

%
I.

PRIHODKI

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B

FINANČNI PRIHODKI

C

DRUGI PRIHODKI

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

D

CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

E

1.250.105

1.313.630

95

99,3

8.224

7.495

110

0,7

427

974

44

0,0

0

0

1.258.757

1.322.098

95

100,0

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

638.691

679.020

94

51,9

F

STROŠKI DELA

552.669

573.162

96

44,9

G

AMORTIZACIJA

29.892

37.122

81

2,4

H

REZERVACIJE

0

0

J

DRUGI STROŠKI

8.539

16.285

K

FINANČNI ODHODKI

269

L

DRUGI ODHODKI

M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

N

CELOTNI ODHODKI

0,0

0,0
52

0,7

5

5.445

0,0

6

9

64

0,0

0

0

1.230.065

1.305.603

217

0,0
94

100,0
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O

PRESEŽEK PRIHODKOV

P

PRESEŽEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

28.692

16.495

174

103,1

2.160

810

267

203,1

26.532

15.685

169

406,3

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

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

27.806
-145.119

MVZT- študijska dejavnost: 2. stopnja
MVZT študijska dejavnost: 3. stopnja
MVZT- znanstveno-razisk dej.
Drugi proračunski viri
Evropski proračun
Izredni študij

-31.969
0
8.315
196.580

Drugo
PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI

Skupaj

886

28.692
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2012
Naziv

AOP

št
.
1

I.

V upravljanju
Dolg.odloženi.strošk
A. i
Dolg. premoženjske
B. pravice
C Druga
. neopr.sredstva
D
. Zemljišča

2

700

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednosti
(1.1.)

3

4

156.265

122.932

Poveč.naba Poveč.po Zmanjš.naba
vne
pr.
vne

Zmanjš.p
opr.

vrednosti

vrednosti

vrednosti

vrednosti

5

6

7

8

0

0

1.966

1.966

Amortiza
cija

9

18.088

15.245

7.289

3.127

729

11

12

0

0

0

0

3.433

703

0

704

0

E. Zgradbe

705

0

F. Oprema
G
. Druga opredm. OS

706

II. V lasti
Dolg.odloženi.strošk
A. i
Dolg. premoženjske
B. pravice
C Druga
. neopr.sredstva
D
. Zemljišča

708

148.976

119.805

66.850

44.592

1.966

1.966

17.359

11.812

1.966

1.966

11.803

15.471

0

707
5.016

0

0

709
710

Prevrednote Prevrednote
nje
nje
zaradi
zaradi
okepitve
oslabitve

0

701
702

Neodpisana
vrednost
(31.12.)
10=3-4+5-67+8-9

3.908

1.635

500

1.773

711

0

712

0

E. Zgradbe

713

0

F. Oprema

714

62.773

G Druga opredm. OS

715

170

42.956

5.016

1.966

1.966

11.304

13.528
170
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.
III v finančnem
. najemu
Dolg.odloženi.strošk
A. i
Dolg. premoženjske
B. pravice
C Druga
. neopr.sredstva
D
. Zemljišča

716

0

0

0

0

0

0

0

0

717

0

718

0

719

0

720

0

E. Zgradbe

721

0

F. Oprema
G
. Druga opredm. OS

722

0

723

0

9.4

Posebni del finančnega načrta

V prilogi

220

0

0

