
Sprejet na 1. seji Študentskega sveta UNM FZV , dne 19.11.2019 
 

1 
 

 

 

UNIVERZA V NOVEM MESTU 

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE  

 

PROGRAM DELA ŠTUDENTSKEGA SVETA  

UNIVERZE V NOVEM MESTU FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE ZA 
ŠTUDIJSKO LETO 2019/202014/2015 

KRONOLOŠKI PREGLED NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI 

PROMOCIJA FAKULTETE 

Študijska tržnica Center srednjih šol NM 

NAMEN: 
- promocija fakultete in študijskih programov, 

ki jih izvaja fakulteta.  
 

ČASOVNI OKVIR: december 2019 

Informativni dnevi UNM FZV  
 

NAMEN: 
- promocija fakultete in študijskih programov, 

ki jih izvaja fakulteta.  
 

ČASOVNI OKVIR:  
̵ 15. in 16. februar 2020 

Informativni dnevi za 2. in 3. stopnjo 

NAMEN: 
- promocija fakultete in študijskih programov, 

ki jih izvaja fakulteta.  
 

ČASOVNI OKVIR:  
̵ maj in september 2019 

Prireditev ob dnevu univerze  

NAMEN: 
-  povezovanje študentov UNM 
-  promocija telesne aktivnosti 
-  neformalno druženje 
 
ČASOVNI OKVIR: 24. maj 2020 

Dan medicinskih sester 

NAMEN: 
- Povezovanje štunetov FZV  
- Promocija zdravstvene nege 
 
ČASOVNI OKVIR: 12. maj 2020 

KRVODAJALSTVO 

Organizacija krvodajalske akcije NAMEN: 
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- Organizacija krvodajalske akcije študentov 
Univerze v Novem mestu Fakultete za 
zdravstvene vede, v prostorih Centra za 
transfuzijsko dejavnost Novo mesto. 
 

ČASOVNI OKVIR: marec 2020 oz. po 
dogovoru s Centrom za transfuzijsko dejavnost 
Novo mesto in OZRK NM. 

Sodelovanje na študentskih in drugih 
krvodajalskih akcijah 
 

NAMEN: 
- Vključevanje študentov v krvodajalstvo kot 

solidarnostno gibanje za ohranjanje življenja 
bolnikov in večjo kakovost zdravja ljudi 
(udeležba na krvodajalskih akcijah). 
 

ČASOVNI OKVIR: študijsko leto 2019/2020 

RAZISKOVALNO DELO ŠTUDENTOV  

RAZISKOVALNO DELO 

NAMEN: 
- usposabljanje študentov za raziskovalno 

delo v zdravstveni negi, 
- usposabljanje študentov za projektno delo v 

zdravstveni negi, 
- usposabljanje študentov za predstavitev 

znanstvenih dognanj pridobljenih z 
raziskovalnim delom, 

- aktivno vključevanje študentov v projekte in 
raziskave UNM FZV. 
 

ČASOVNI OKVIR: študijsko leto 2019/2020 

MEDNARODNA ZNANSTVENA 
KONFERENCA 
 

NAMEN: 
- udeležba dodiplomskih študentov UNM 

FZV in njihovo informiranje z obravnavano 
vsebino  

- aktivna udeležba magistrskih študentov 
UNM FZV. 
 

ČASOVNI OKVIR: 15. november 2020 

11. DNEVI MARIJE TOMŠIČ 2019 

NAMEN: 
- udeležba dodiplomskih študentov FZV NM 

in njihovo informiranje z obravnavano 
vsebino  

- aktivna udeležba študentov FZV NM. 
 

ČASOVNI OKVIR: januar 2020 

SLOVENSKA ŠTUDENTSKA 
KONFERENCA 2020 

NAMEN: 
- aktivna udeležba študentov UNM FZV. 

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

POVEZOVANJE Z OKOLJEM 

Merjenje pritiska in krvnega sladkorja  
NAMEN: 
- vpetost fakultete v lokalno okolje in 

promocija fakultete, 
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- zdravstveno-vzgojno delo: promocija 
zdravja, zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga ...   

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

Razvijanje prostovoljnega dela 

NAMEN: 
- vključevanje študentov v prostovoljstvo, 

družbeno koristno brezplačno aktivnost 
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem 
in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja posameznikov in 
družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 
humane in enakopravne družbe.  

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru in s 
sodelovanjem z Društvom za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto 

Zbiranje zamaškov  

NAMEN: 
pomoč socialno šibkim družinam oziroma 
posameznikom. 
 
ČASOVNI OKVIR: študijsko leto 2019/2020 

OBELEŽITEV SVETOVNIH DNI POVEZANIH Z ZDRAVJEM 

Svetovni dan srca 

NAMEN: 
- vpetost fakultete v strokovno in lokalno 

okolje,  
- zdravstveno-vzgojno delo: promocija 

zdravja, zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga ...  v sodelovanju z matično in ostalimi 
organizacijami. 
 

ČASOVNI OKVIR: po dogovoru z 
Zdravstvenim domom Novo mesto 

Svetovni dan DIABETESA 

NAMEN: 
- zdravstveno-vzgojno delo: promocija 

zdravja, zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga ...  v sodelovanju z matično in ostalimi 
organizacijami. 
 

ČASOVNI OKVIR: po dogovoru v 
sodelovanju z drugimi organizacijami 

PRVI DECEMBER - Svetovni dan boja 
proti AIDSU 

NAMEN: 
- zdravstveno-vzgojno delo: povečan pretok 

informacij o možnosti okužbe z virusom 
HIV, za zmanjševanje tveganih vedenj ter 
zmanjševanju stigme in diskriminacije 
oziroma povečanju socialna tolerance. 

- Rdeča pentlja - simbol podpore in 
solidarnosti 

- Izdelava zloženke 
 

ČASOVNI OKVIR: 1. december 2019 
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7. APRIL – svetovni dan zdravja 

NAMEN: 
- vpetost fakultete v strokovno in lokalno 

okolje,  
- zdravstveno-vzgojno delo: promocija 

zdravja, zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga ... 

 
ČASOVNI OKVIR:  april 2020, UNM FZV  

Mednarodni dan hipertenzije 

NAMEN: 
- vpetost fakultete v strokovno in lokalno 

okolje,  
- zdravstveno-vzgojno delo: promocija 

zdravja, zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga ...  v sodelovanju z matično in ostalimi 
organizacijami 

- sodelovanje z Rdečim križem Novo mesto 
 

ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

MEDNARODNA MOBILNOST 
ŠTUDENTOV 
Informativni sestanek 

NAMEN: 
- informiranje o vpetosti fakultete v 

mednarodno okolje,  
- predstavitev možnosti za izvedbo 

mobilnosti študentov ... 
- možnost pisanja diplomske naloge na 

Poljskem – 1 študent 
 

ČASOVNI OKVIR: študijsko leto 2019/2020  

Predstavitev študentske mobilnosti – 
opravljanje kliničnega usposabljanja v 
tujini 

NAMEN: 
- informiranje o vpetosti fakultete v 

mednarodno okolje,  
- predstavitev izvedbe študentske mobilnosti 

v študijskem letu 2018/2019. 
 

ČASOVNI OKVIR: oktober 2019 

Tutorstvo tujim študentom 

NAMEN: 
̵ pomoč pri orientaciji v našem okolju v prvih 

dneh bivanja; pomoč pri administrativnih 
zadevah; 

̵ svetovanje tekom študija;  
̵ seznanitev z obštudijskim dogajanjem;  
̵ druženje in pomoč pri integraciji v 

slovensko okolje.   
ČASOVNI OKVIR: študijsko leto 2019/2020 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA 
SLOVENIJE 

NAMEN: 
- sodelovanje s študentsko organizacijo 

Slovenije (ŠOS), 
- reševanje problematike na področju 

študentske prehrane v času prakse 
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ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

DRUŠTVO NOVOMEŠKIH 
ŠTUDENTOV 

NAMEN: 
- sodelovanje z Društvom novomeških 

študentov (DNŠ), 
- udeležba na akcijah društva 

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA 
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH 
ZAVODOV 

NAMEN: 
- sodelovanje s študentsko organizacijo 

samostojnih visokošolskih zavodov, 
- udeležba na sejah in pri izvedbi akcij  

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN 
BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA  

NAMEN: 
- sodelovanje z Zbornico zdravstvene in 

babiške nege Slovenije – mladinska sekcija,  
- udeležba na izobraževanjih, kongresih in  
- sodelovanje pri izvedbi akcij.  

 
ČASOVNI OKVIR: 28.11.2019; po dogovoru 
s sodelovanjem z drugimi organizacijami 

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, 
BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
NOVO MESTO 
 

NAMEN: 
- sodelovanje z Društvom medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto,  
- udeležba na izobraževanjih in  
- sodelovanje pri izvedbi akcij.  

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
OZRK Novo mesto 

NAMEN: 
- sodelovanje z OZRK Novo mesto,  
- udeležba na izobraževanjih 
- sodelovanje pri izvedbi skupnih projektov in  
- sodelovanje pri izvedbi akcij.  

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

Fakultete Univerze v Novem mesto: 
̵ UNM FEI 
̵ UNM FS 
̵ UNM FPUV 

NAMEN: 
- sodelovanje s študenti drugih visokošolskih 

institucij Univerze v Novem mestu,  
- sodelovanje pri izvedbi skupnih projektov in  
- sodelovanje pri izvedbi akcij.  

 
ČASOVNI OKVIR: po dogovoru s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami 

TUTORSTVO 




	- sodelovanje z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – mladinska sekcija, 
	- sodelovanje z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, 
	DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVO MESTO
	- sodelovanje z OZRK Novo mesto, 
	- sodelovanje s študenti drugih visokošolskih institucij Univerze v Novem mestu, 



