
 

 

Erasmus Policy Statement 

Vizija Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede (fakulteta) je 
postati prepoznavna in cenjena na področju izobraževanja zdravstvenih delavcev 
v Sloveniji in širši regiji. Delo fakultete temelji na zavezanosti k odličnosti, 
predanosti, odgovornosti in inovativnosti, s čimer želimo prispevati k razvoju 
zdravstvenih ved na lokalni, nacionalni in širši regionalni ravni. Postati želimo 
središče najnovejših spoznanj, znanja in raziskav na področju zdravstvenih ved.  

Fakulteta ponuja šest akreditiranih študijskih programov na področju 
zdravstvenih ved: 
• visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje:  

o Zdravstvena nega, 
o Fizioterapija, 

• magistrske študijske programe druge stopnje: 
o Vzgoja in menedžment v zdravstvu, 
o Integrirana zdravstvena in socialna oskrba, 
o Zdravstvena nega in 

• doktorski študijski program tretje stopnje: 
o Edukacija in menedžment v zdravstvu. 

 
Za uresničitev svoje vizije je fakulteta postavila šest strateških ciljev: 

1. razvoj fakultete in študijskih programov, 
2. zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti dela fakultete,  
3. internacionalizacija in mednarodno sodelovanje, 
4. krepitev raziskovalne dejavnosti, 
5. družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem, 
6. promocija fakultete. 
 

Na področju internacionalizacije in mednarodnega sodelovanja fakulteta načrtuje 
aktivnosti na naslednjih področjih: 
• sklenitev sporazumov o sodelovanju z evropskimi visokošolskimi institucijami, 
• mednarodna mobilnost, 
• internacionalizacija doma, 
• izvajanje raziskav v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi organizacijami v 

tujini. 
 
Poleg strateških ciljev so naši cilji na področju mobilnosti še: 

• uvesti ukrepe za izvajanje upravljanja digitalne mobilnosti v skladu s 
tehničnimi standardi Pobude za evropsko študentsko izkaznico, 



• uvesti polno in avtomatsko priznavanje glede na ECTS po opravljeni mobilnosti 
ob upoštevanju kriterijev priznavanja glede na skladnost študijskih programov 
in učnih načrtov, 

• spodbujati okolju prijazne prakse v vseh dejavnostih mobilnosti, 
• spodbujati sodelovanja posameznikov z manj priložnostmi, 
• spodbujati državljansko angažiranost. 

 
Vsako leto fakulteta širi mrežo sodelovanja s tujimi evropskimi visokošolskimi 
izobraževalnimi institucijami ter podobnimi institucijami v državah EU in 
Zahodnega Balkana. S spodbujanjem mednarodne mobilnosti želi krepiti vpetost v 
mednarodno okolje in s tem prispevati k poznavanju in prenosu dobrih praks v 
svoje študijske programe. V zadnjih letih smo več pozornosti namenili 
vzpostavljanju partnerstev z visokošolskimi institucijami severne in vzhodne 
Evrope (Finska, Poljska, Latvija), pa tudi s fakultetami iz Jugovzhodne Evrope, ki 
niso članice EU, so pa že pridobile ECHE listino. V prihodnje se bomo osredotočali 
na poglabljanje obstoječih partnerstev in na vzpostavitev novih partnerstev s 
fakultetami iz severnih in zahodnih držav EU. Prizadevamo si predvsem za 
vzpostavitev stikov z univerzami v državah z daljšo tradicijo akademskega 
izobraževanja medicinskih sester. 

Za dosego strateškega cilja na področju mednarodnega sodelovanja bomo: 
• podpisali sporazum z vsaj eno fakulteto iz države članice EU na leto, 
• povabili tujega predavatelja na mednarodno znanstveno konferenco in s tem 

razširiti našo mednarodno mrežo, 
• zagotovili vsaj eno izmenjavo visokošolskih učiteljev in študentov na leto, 
• pripravili spremljevalni program za študente na izmenjavi, vključno z 

možnostmi nastanitve. 
 

Fakulteta je del evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. Razvoj 
mednarodne vpetosti fakultete je razviden iz naslednjega: 
• oblikovanja mreže strateških partnerstev z izbranimi fakultetami v EU in širše, 
• krepitve sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih mrežah in mednarodnih 

projektih, 
• povečanja študentske izmenjave z namenom, da se vsakemu študentu ponudi 

možnost študija za čas enega semestra v tujini, 
• povečanja vpisa tujih študentov, 
• spodbujanja uporabe tujega jezika v študijskih programih, 
• pomoči pri zagotavljanju nastanitve za tuje študente, 
• povečanja števila gostovanj visokošolskih učiteljev in podpornega osebja na 

tujih visokošolskih institucijah, 
• krepitve dela Mednarodne pisarne, 
• krepitve kakovosti dejavnosti na področju mobilnosti s poudarkom na 

nediskriminaciji, transparentnosti in vključevanju. 
 
Pričakovani vpliv sodelovanja Fakultete v programu Erasmus+ na njen razvoj: 
1. Dvig ravni dosežkov diplomantov in predavateljev/raziskovalcev, ki jih Evropa 

potrebuje: 



• izboljšan doseg učnih izidov študentov z manj priložnostmi, 
»netradicionalnih« študentov, vključno z odraslimi, 

• preglednejše informiranje študentov o možnostih in rezultatih študija ter 
ustreznejše komuniciranje o izbiri študija, 

• zmanjšanje osipa študentov. 
 

2. Izboljšanje kakovosti in ustreznosti pedagoškega procesa: 
• spodbujanje različnih načinov študija, npr. učenje na daljavo in 

modularno učenje, nadaljevanje izobraževanja odraslih, povratnikov po 
prekinjenem izobraževanju in drugih, ki so že na trgu dela, 

• bolje izkoriščen potencial IKT za doseganje učinkovitejše in bolj 
prilagojene učne izkušnje, metod poučevanja in raziskovanja, npr. 
povečana uporaba virtualnih platform za učenje. 

 
3. Krepitev kakovosti na področju mobilnosti in dejavnosti čezmejnega 
sodelovanja: 

• spodbujanje sistematične vključitve elementov mobilnosti in 
internacionalizacije v učne načrte, 

• odprava nepotrebnih ovir pri prehodu študentov iz prve na drugo stopnjo, 
• spodbujanje čezmejnega sodelovanja in izmenjave, 
• zagotovljeno avtomatično priznavanje kreditnih točk, pridobljenih v 

tujini, z učinkovitim zagotavljanjem kakovosti, primerljivo in dosledno 
uporabo ECTS in priloge k diplomi ter navezavo na evropsko ogrodje 
kvalifikacij, 

• vključene prednostne naloge Erasmus+ programa, kot so polno in 
avtomatično priznavanje, digitalizacija dejavnosti, spodbujanje okolju 
prijaznih praks na vseh ravneh mobilnosti, uveljavljanje skupnih 
vrednot in vključujočega izobraževanja. 

4. Izvajanje trikotnika znanja: 
• boljše povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva za 

odličnost na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, 
• razvoj podjetniških, raziskovalnih in inovacijskih veščin na fakulteti s 

pomočjo interaktivnih učnih okolij in okrepljenim prenosom znanja. 
 

5. Izboljšano upravljanje in financiranje: 
• izboljšano strateško in profesionalno vodenje fakultete, 
• zagotovljena avtonomnost fakultete pri sprejemanju strateških usmeritev, 

finančnem poslovanju, nagrajevanju uspešnosti in zaposlovanju najboljših 
predavateljev in raziskovalcev, določanju vpisnih kriterijev in uvajanju 
novih učnih načrtov, 

• omogočeno dodatno izobraževanje posameznikov na področju mednarodne 
mobilnosti, mednarodnih raziskav in pedagoških znanj, ki bo okrepilo 
področje mednarodnega sodelovanja in mobilnosti. 

 


