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ZDRAVSTVENO NEGO NOVO MESTO ZA MANDATNO OBDOBJE 

                                             (november 2014- oktober 2016) 

Plan dela Katedre za zdravstveno nego Fakultete za zdravstvene vede je usklajen s pravnimi 
akti šole: 

 Statut Visoke šole za zdravstvo Novo mesto (2012), 
 Pravilnik o oblikovanju in delu kateder (2010), 
 Strategija razvoja 2011-2015 (2011), 
 Poslovnik kakovosti (2011), 
 Etični kodeks (2011). 

 

Pri pripravi plana dela Katedre za zdravstveno nego smo s polno odgovornostjo sledili 
skupnemu poslanstvu in viziji šole.  

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto v Strategiji razvoja 2011- 2015 postavlja štiri 
strateške cilje: 

 zagotavljanje in izboljševanje kakovosti pedagoškega procesa, 
 širitev mednarodnega sodelovanja, 
 krepitev raziskovalne dejavnosti, 
 promocija zavoda. 

 

Da bi dosegli navedene strateške cilje, v plan dela Katedre za zdravstveno nego vključujemo 
naslednje aktivnosti: 
 
Strateški cilj Aktivnosti Naloge Rok za izvedbo 

 
 
Zagotavljanje 
in izboljševanje 
kakovosti 
pedagoškega 
procesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posodabljanje 
obstoječega 
študijskega 
programa in učnih 
načrtov 

- nosilci predmetov s področja 
zdravstvene nege enkrat letno podajo 
predlog za izboljšavo vsebine 
predmeta z upoštevanjem nove 
znanstvene in strokovne literature. 

konec letnega 
semestra na 
poziv dekanice 

dopolnjevanje 
knjižnih enot 
študijske in 
znanstvene 
literature 

- visokošolski učitelji in strokovni 
sodelavci spremljajo znanstveno in 
strokovno literaturo s svojih ožjih 
predmetnih področij z namenom 
nabave in dopolnitve obstoječe 
ponudbe v knjižnici šole z najnovejšo 
strokovno in znanstveno literaturo. 

stalna naloga 

izvajanje 
programov 
vseživljenjskega 
učenja 

- člani katedre predlagajo vsebino 
izobraževanja, glede na prepoznane 
potrebe. 

2 krat letno 
 
 

- priprava predloga za program, 
organizacijo in izvedbo 
izobraževanja za klinične mentorje 
glede na predhodno prepoznane 
potrebe z aktivno udeležbo 
visokošolskih učiteljev za področje 
zdravstvene nege. 

1 krat letno 
predvidoma v 
septembru 
oziroma glede 
na potrebe 

- petdnevno usposabljanje šolskih 
koordinatorjev v izbranem učnem 
zavodu po predhodnem dogovoru. 

konec avgusta/ v 
prvi polovici 
septembra 



razvoj celovitega 
sistema kakovosti 

- prenos primerov dobre prakse iz 
vrhunskih univerz in drugih 
visokošolskih institucij v izvajanje 
pedagoškega procesa in klinično 
okolje, 

stalna naloga 

- odkrivanje in reševanje problemov, 
ki nastajajo pri izvajanju študijskega 
programa 
- aktivno sodelovanje s komisijo za 
kakovost 
-samoevalvacija kakovosti in 
spremljanje rezultatov evalvacije  

sodelovanje s 
študenti 

- uvajanje študentov višjih letnikov v 
pisanje strokovnih in znanstvenih 
člankov, 

stalna naloga 

- spodbujanje študentov k (aktivni) 
udeležbi na strokovnih srečanjih, 
konferencah in simpozijih, 
- izvajanje skupnih raziskovalnih 
projektov, v katerih sodelujejo 
študenti. 

spodbujanje dobrih 
medsebojnih 
odnosov med 
zaposlenimi in 
sodelavci. 

- prizadevanje za medsebojno 
zaupanje, razumevanje in podporo, 

stalna naloga 

- nesebičen prenos znanja in 
informacij, 
- sodelovanje in timsko delo pri 
razvoju skupnih projektov (raziskav, 
priprave člankov in drugih 
znanstvenih gradiv, prireditev). 

Širitev 
mednarodne-ga 
sodelovanja 

sodelovanje z 
institucijami s 
katerimi ima zavod 
podpisane 
sporazume o 
sodelovanju 

-aktivna udeležba na mednarodnih 
konferencah v tujini  

stalna naloga 

- izvedba gostujočih predavanj v 
partnerskih institucijah 

Krepitev 
raziskovalne 
dejavnosti 

zavezanost k 
raziskovalnemu 
delu ter 
spremljanju in 
nadgrajevanju 
znanstvenih 
dosežkov 

- izvedba temeljnih in aplikativnih 
raziskav, 

stalna naloga 

vključevanje izsledkov 
raziskovalnega dela v pedagoški 
proces, 
- javna predstavitev raziskovalnih 
dosežkov. 

Promocija 
zavoda 

sodelovanje z 
lokalnim okoljem 
in širše 

- sodelovanje z zavodi, regijskimi 
društvi, nevladnimi organizacijami in 
združenji, 
- širše promocijske dejavnosti v 
skladu z možnostmi, obeležitev 
mednarodnih dni. 

stalna naloga 

 

V skladu s Pravilnikom o oblikovanju in delu kateder (2010) smo oblikovali okvirni izvedbeni 
načrt, ki ga bomo glede na kadrovske in časovne možnosti sproti dopolnjevali. 

 



OKVIRNI IZVEDBENI NAČRT 

 Naloge in pristojnosti Katedre za 
zdravstveno nego FZV NM 

Aktivnosti članov Katedre za zdravstveno 
nego 

1 predlaganje sprememb in dopolnitev 
učnih načrtov predmetov s področja 
zdravstvene nege 

- pregled vsebin učnih načrtov za predmetno 
  področje zdravstvena nega in prepoznavanje  
  potrebe po uskladitvi ali dopolnitvi vsebine, 
- usklajevanje vsebin učnih načrtov, 
- nosilec predmeta predlaga manjšo spremembo 
  učnih načrtov Senatu FZV NM. 

2 skrb za prenos novih spoznanj in 
raziskovalnih dosežkov v izobraževalni 
proces na vseh področjih in ravneh 
študija 

- spremljanje raziskovalnih dosežkov na svojem 
  strokovnem področju,  
- implementacija v vzgojno izobraževalni proces, 

3 sodelovanje pri pripravi in razvoju 
študijskih programov in programov 
raziskovalnega dela 

- razvoj magistrskega študijskega programa, 
- aktivno sodelovanje v dogovorjenih 
  raziskovalnih projektih, 
-predlaganje novih raziskovalnih projektov. 

4 odkrivanje in reševanje problemov, ki 
nastajajo pri izvajanju študijskega 
programa 

- poročanje o pojavljajočih se problemih, 
- predlaganje rešitev za premostitev 
  pojavljajočih problemov. 

5 spremljanje načrtovanja in realizacije 
pedagoškega procesa za študijske 
predmete, ki jih pokriva katedra 

- aktivno sodelovanje s prodekanico in referatom 
  za študijske zadeve, 
- prizadevanje za izboljšanje kakovosti izvedbe  
  pedagoškega procesa. 

6 oblikovanje svoje liste kandidatov za 
člane senata- visokošolske učitelje- in 
posredovanje informacijer predsedniku 
akademskega zbora 

-aktivno sodelovanje v organih fakultete v skladu s 
pravnimi akti fakultete. 
 

7 predlaganje dekana v 21 dneh od dneva 
objave sklepa o  začetku postopka za 
imenovanje dekana  

- aktivno delovanje v postopkih imenovanja dekana v 
skladu s pravnimi akti fakultete. 
 

 

Posebej se bomo osredotočili na področji izboljševanja kakovosti lastnega pedagoškega 
(metode poučevanja, kriteriji ocenjevanja, priprava na izvajanje prenovljenega učnega načrta) 
in znanstveno raziskovalnega dela (spremljanje znanstvenih ugotovitev in lastno znanstveno 
raziskovalno delo, objava prispevkov) ter medsebojnega sodelovanja. Za izboljševanje 
kakovosti kliničnega usposabljanja se bomo posvetili prenovitvi dokumentacije kliničnega 
usposabljanja in nadgradnji sodelovanja s kliničnim okoljem. Pri sodelovanju s  strokovno in 
splošno javnostjo se bomo aktivno vključevali v različne dejavnosti (Dnevi Marije Tomšič, 
različne prostovoljske in promocijske aktivnosti, informativni dnevi, sodelovanje z javnimi, 
zasebnimi profitnimi organizacijami in NVO) in k aktivnostim pritegnili kar največ študentov, 
katerih delo in napredek bomo skrbno spremljali. Aktivno se bomo vključili tudi v krepitev 
mednarodnega sodelovanja (izvedba predavanj na tujih univerzah, učenje tujega jezika itd.).  

Dnevni red sej, ki bodo potekale predvidoma enkrat mesečno (10 x letno) bomo oblikovali v 
skladu z aktivnostmi za dosego strateških ciljev FZV NM, okvirnim izvedbenim načrtom,  
letnim programom dela, začrtanimi prioritetnimi nalogami in sprejetimi sklepi na posamezni 
seji Katedre za zdravstveno nego ter glede na aktualne potrebe članov in drugih deležnikov.  

Pripravila: Vesna Zupančič, mag. 


