Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega
izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se
izvaja 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.«

ŽELITE KAKOVOSTNO PROFESIONALNO IZOBRAŽEVANJE?
Naš Center vam ponuja aktualna izobraževanja v 2015.
Vabimo vas na dogodke Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
v letu 2015. Naš cilj je povezati visokošolsko izobraževanje, klinično znanje, razvojno in raziskovalno delo ter
menedžment in vodenje. Pridružite se našim prizadevanjem in se v letu 2015 odločite za katerega od naših dogodkov.
Izvedli jih bomo kakovostno, s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki, nekatere tudi brez kotizacije. Vsebino
dogodkov lahko pomembno oblikujete tudi Vi, zato se odzovite na naša povabila ali nam pišite na center@fzj.si.

ZNANJE ZA KAKOVOSTNO ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO
6. maj 2015
8. POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO MOJA KARIERA - QUO VADIS
Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje
Zdravstvena nega in izkušnje na področju priprave specializacij
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ
junij 2015
7. ŠOLA RAZISKOVANJA Z MEDNARODNO UDELEŽBO
Akcijsko raziskovanje: raziskovanje za prakso
11. in 12. junij 2015
8. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na
dokazih podprto in usklajeno delovanje
8. in 9. september 2015
MEDNARODNI SEMINAR: Building Social Capital by Improving
Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market –
Project SOULBUS, Lifelong Learning Programme
ZNANJE ZA KAKOVOSTNO VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
18. februar 2015
7. ZIMSKA ŠOLA TUTORSTVA
Asertivno komuniciranje
8. ŠOLA VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
22. januar 2015
1. del: Povezovanje vertikalne in horizontalne komunikacije med izvajalci
10. februar 2015
predmetov na FZJ
2. del: Metodološka znanja za pripravo diplomskega in magistrskega
dela
17. september 2015
9. ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE
Teorije in modeli zdravstvene nege: Kako jih uporabiti na kliničnih
problemih?
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