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Vabljeni na dogodke v letu 2011
Smo v času, ko je znanje dragoceno, hkrati pa so sredstva za izobraževanje v zdravstvenih
zavodih omejena. Menedžmentu, zaposlenim v zdravstvu in študentom zdravstvenih ved se
želimo približati s kakovostnimi dogodki, ki bodo v zdravstvene zavode prinesli novo znanje
in motivacijo za aktivno udejstvovanje v delovnih procesih, udeležencem pa pomagali na poti
kariernega samouresničevanja. Ponujamo vam znanje, ki šteje. Naš cilj je povezati klinično znanje,
raziskovanje, menedžment, kakovost, razvoj idr.
Pridružite se našim prizadevanjem in se v letu 2011 odločite za katerega od naših dogodkov.
Izvedli jih bomo s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Prav tako boste pomembno mesto
imeli vsi vi, ki boste želeli prikazati rezultate svojega razvojnega dela.
MENEDŽMENT, VODENJE IN KAKOVOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE
8. marec

4. POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO MOJA KARIERA – QUO VADIS
Specializacije – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino

7. in 8. april

4. DNEVI ANGELE BOŠKIN v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice
Varnost – rdeča nit celostne obravnave pacientov

13. oktober

2. SIMPOZIJ KATEDRE ZA TEMELJNE VEDE
Etiologija in patologija debelosti

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ
7. junij

IZ PRAKSE
Patronažna zdravstvena nega pred novimi izzivi

8. junij

RAZISKOVALNA DELAVNICA
Pisanje znanstvenega in strokovnega članka

9. in 10. junij

4. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
Na dokazih podprta zdravstvena obravnava – priložnosti za povezovanje
zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj

29. in 30. september

MEDNARODNA DELAVNICA FINE / FINE (EUROPEAN FEDERATION
OF NURSE EDUCATORS) WORKSHOP
Nursing Education – Advancing the Art and Facing the Challenges

8. in 9. november

3. ŠOLA RAZISKOVANJA
Prenos spoznanj raziskav v klinično prakso

10. in 11. november

WORKS IN PROGRESS – SEMINAR Slovenije, Irske, Norveške in Portugalske:
An international seminar form master students in nursing,
midwifery and health science programmes

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
25. januar

3. ZIMSKA ŠOLA TUTORSTVA
Retorika in timsko delo

3. februar

3. ZIMSKA ŠOLA VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
Interaktivnost v študijskem procesu in uvajanje
izboljšav

14. in 15. september

4. JESENSKA ŠOLA MENTORSTVA
Kako izboljšati razumevanje in prenos etičnih
načel pri kliničnem mentorstvu v zdravstveni negi?
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