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ZNANJE – 

KLJUČ DO CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA 

 
Znanje je vrednota in temelj razvoja zdaj in v prihodnje. Z osrednjo temo 
konference se osredotočamo na vseživljenjsko učenje, poudarjamo moč znanja kot 
tudi posledice neznanja v procesu celostne obravnave pacienta v zdravstvenem in 
socialnem varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti ter humanosti. Da ostajamo 
aktualni, poznamo trende in prakse ter najnovejše načine zdravljenja, ali pa smo 
sami nosilci sprememb, je raziskovanje na področju zdravstvenih ved pomemben 
del izobraževalnega procesa in ključnega pomena za optimalno delo, nadaljnji 
napredek ter razvoja stroke kot znanstvene discipline.  

Usposobljenost študenta za raziskovalno dejavnost ter prenos in uporabo 
teoretičnega znanja v prakso je eden od temeljev  za samostojno opravljanje dela 
na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Zato študentska konferenca predstavlja 
priložnost za spodbujanje razvoja, širjenje znanja in krepitve medsebojnega 
sodelovanja  s področja zdravstvenih ved.  

Vabimo vas, dragi študenti, da predstavite svoja dela, ki so nastala v obliki 
raziskovalnega, projektnega, ali zaključnega dela, pod mentorstvom ali 
somentorstvom visokošolskih učiteljev. K aktivni udeležbi ste vabljeni 
dodiplomski, magistrski in doktorski študenti različnih področij zdravstvenih ved. 
Zainteresirani študenti se čim prej povežite s svojimi mentorji in/ali koordinatorji 
aktivnosti za izvedbo študentske konference na vaši fakulteti/visoki šoli.  

Ažurno vas bomo obveščali o dogajanju in terminskem planu poteka študentske 
konference. Na spletni strani UNM FZV pod menijem RAZISKOVANJE, podmeni 
ZNANSTVENA IN STROKOVNA SREČANJA, povezava: https://fzv.uni-
nm.si/raziskovanje/znanstvena_in_strokovna_srecanja/studentska_konferenca/) 
bodo redno objavljene vse aktivnosti in terminski načrt izvedbe konference.  

Pomembni datumi, ki jih ne smete zamuditi: 

DATUM OPRAVILO 

25. 1. 2021 Prijava na konferenco in oddaja povzetka bo potekala prek 
spletne povezave. 

14. 4. 2021 Oddaja dokončnih recenziranih in lektoriranih prispevkov za 
zbornik, skupaj z imeni recenzentov in lektorjev. 

14. 5. 2021 Aktivna udeležba na 13. mednarodni študentski konferenci s 
področja zdravstvenih ved »Znanje – ključ do celostne obravnave 
pacienta«. 
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Prijava na konferenco in oddaja povzetka bo potekala preko vzpostavljene 
povezave na navedeni spletni strani. Prav tako bodo na spletni strani objavljena 
oblikovna in tehnična navodila avtorjem in soavtorjem prispevkov, ki bodo zbrani 
v e-zborniku.  

Vsaka organizacija določi prispevke glede na svoje kriterije in jih tudi samostojno 
recenzira in lektorira. Prispevke bodo avtorji/soavtorji na študentski konferenci 
lahko predstavili s PowerPoint predstavitvijo. Pogoj za objavo prispevka v 
zborniku študentske konference je, da ga avtor ali soavtor predstavi na konferenci.  

 

Dodatne informacije lahko dobite po e-pošti mojca.blazic@uni-nm.si ali po telefonu 
07-393-00-25 ter na spletni strani https://fzv.uni-
nm.si/raziskovanje/znanstvena_in_strokovna_srecanja/ 

 

 

Želimo vam uspešno delo in veliko novih idej za raziskovanje ter izobraževanje.  

 

 

S spoštovanjem,  

      organizacijski odbor 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

o dr. Mojca Blažič (koordinatorica), Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
o dr. Nevenka Kregar Velikonja, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
o dr. Ljiljana Leskovic, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
o Mateja Šimec, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
o Petra Kotnik, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 
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