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Visoka šola je nastala na pobudo Splošne bolnišnice Celje, tretje največje bolnišnice v državi, in
Srednje zdravstvene šole v Celju. K utemeljenosti
potrebe po ustanovitvi novega visokošolskega
zavoda pa nas je vodilo pereče pomanjkanje
diplomiranih medicinskih sester na različnih nivojih
zdravstvene nege, pričakovano naraščanje potreb
v prihodnosti ter dejstvo, da bodo diplomanti,
zaradi dobro razvite mreže zdravstvenih inštitucij
v regiji, visoko zaposljivi.
Visoka šola se je dobro uveljavila v regiji, prepoznavna pa postaja tudi v širšem slovenskem
prostoru. S kakovostnim izobraževalnim delom,
aktivno mednarodno dejavnostjo ter aplikativnim
razvojno-raziskovalnim delom šola sledi svojemu
poslanstvu in viziji, ki smo ju zastavili ob ustanovitvi.
Seveda pa je visoka šola šele na začetku svoje
poti. Kot ustanovitelji jo bomo podpirali in tvorno
sodelovali pri uresničevanju njenih ambicioznih načrtov in s tem prispevali tudi k doseganju številnih
pozitivnih učinkov, ki jih kakovostno visoko šolstvo
prinaša v regijo ter v slovensko in mednarodno
okolje.
Katja Esih, univ. dipl. ekon.,
direktorica Regijskega študijskega središča

Dragi

bodoči študenti,
odločate se za študij zdravstvene nege, študij, ki Vas bo usposobil, da
boste strokovno obvladali zdravstveno nego, se ustrezno sporazumevali
s pacienti in sodelavci, hkrati pa ohranili human in etičen odnos do bolnih
in zdravih, ki prav to od vas pričakujejo. Pričakovanja in zahteve poklica
naraščajo, izzivi postajajo čedalje resnejši, materialno plačilo pa pogosto
nadomesti beseda zahvale ali hvaležni pogled.
Medicina in zdravstvena nega kot njen integralni del v zadnjih desetletjih
hitro napredujeta. Hkrati z napredkom se soočata z vse bolj perečimi sociološkimi, psihološkimi, moralno-etičnimi in ekonomskimi problemi, ki jih
razkorak med vse večjimi zmogljivostmi stroke ter omejenimi zmožnostmi
vsake družbe le še povečuje. Spreminja se tudi razmerje in delitev dela
med zdravniki ter diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki.
Ostre meje v delitvi dela postajajo vse bolj ohlapne, zadolžitve in odgovornosti posameznih skupin se medsebojno prepletajo. Brez timskega dela je
praktično nemogoče uspeti na katerem koli medicinskem področju.
Zdravstveni delavec mora biti zato ustrezno izobražen, da se z vsemi
zgoraj navedenimi izzivi lahko ustrezno sooči, jih obvlada in deluje v pacientovo korist. Visoka zdravstvena šola v Celju je začela delovati razmeroma pozno in do tedaj visokošolski študij zdravstvene nege v tej regiji
sploh ni bil mogoč. Ustanovitev in delovanje šole od leta 2009 omogoča
študentom učenje v domačem okolju, zdravstvenim zavodom pa zagotavlja ustrezno izobražene delavce s področja zdravstvene nege. S sodelovanjem več strokovnjakov z različnih področij poskušamo ustvariti način
študija, ki je sinteza kakovostnega teoretičnega izobraževanja, praktično
uporabnega kliničnega usposabljanja ter uvajanja v raziskovalno delo. Že
od ustanovitve šole se poskušamo povezovati s sorodnimi ustanovami
v Sloveniji in tujini in tako študentom in učiteljem omogočiti izmenjavo
znanja v širšem geografskem prostoru.
Smo mlada in razmeroma majhna šola, zato mnogo lažje spreminjamo
način dela glede na nove zahteve in študijski proces prilagajamo potrebam študentov. Verjamemo, da bomo z vašim aktivnim sodelovanjem v
vaše in naše zadovoljstvo kakovost študija lahko nenehno izpopolnjevali
in izboljševali. Veseli bomo, če se bomo v jeseni srečali v naših učilnicah
in ob pacientih.

izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med.,
dekan Visoke zdravstvene šole v Celju

Podatki o Visoki
zdravstveni šoli v Celju
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Spletna stran: www.vzsce.si
Uradne ure referata za študentske zadeve:
vsak dan od 13.30 do 15.30 ure
Delovni čas knjižnice:
torek, sreda in četrtek od 13.00 do 15.00 ure

Predstavitev šole
Visoka zdravstvena šola v Celju
(v nadaljevanju VZŠCE) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja
izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost na področjih
zdravstva, zdravstvene nege in
družbenih ved. Ustanovitelj visoke šole je Regijsko študijsko
središče v Celju, javni zavod, pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju savinjske
(statistične) regije.
Visoka zdravstvena šola v Celju
je bila ustanovljena v mesecu
maju 2009 na podlagi sklepa Senata za akreditacijo Sveta RS za

visoko šolstvo (sklep št. 603361/2008/8). S tem je visoka šola
pridobila status samostojnega
visokošolskega zavoda, ki izdaja
javno veljavne listine. V mesecu
juniju 2009 je bilo pridobljeno
soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu 1.
stopnje Zdravstvena nega (sklep
št. 6033-178/2009/2). Z vpisom
v razvid visokošolskih zavodov
pri Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo v mesecu
avgustu 2009 je VZŠCE izpolnila
vse potrebne formalne pogoje za
začetek izobraževalnega procesa.
Visoka šola izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program
1. stopnje Zdravstvena nega, razvit v skladu s smernicami direktive EU (2005/36/ES) in bolonjske
deklaracije.

Poslanstvo in vizija Visoke
zdravstvene šole v Celju
Osrednji koncept zdravstvene nege predstavlja človek kot posameznik, družina, skupina ali širša skupnost. Kakovost in napredek zdravstvene nege
sta v največji meri odvisni od zaposlenih v njej. Izvajalci zdravstvene nege
so tisti, ki ustvarjajo resnične spremembe na bolje v vsakdanjiku pacientov,
posameznikov in družbene skupnosti.
Prav zato je osnovno poslanstvo VZŠCE izvajanje kakovostnih izobraževalnih in raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved, ki jih bomo v prihodnosti glede na potrebe sodobne družbe
razvijali na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Izvajalci zdravstvene nege so tisti,
ki ustvarjajo resnične spremembe na bolje
v vsakdanjiku pacientov, posameznikov
in družbene skupnosti. Prav zato izvajamo
kakovostne izobraževalne in raziskovalne
programe s področja zdravstvene nege in
drugih zdravstvenih ved.

Vodstvo šole
Dekan:
izr. prof. dr. Gorazd Voga

Prodekan

za izobraževalno dejavnost
viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič

Prodekan

za raziskovalno dejavnost
doc. dr. Roman Parežnik

Predstavitev Visoke zdravstvene šole v Celju

Naša vizija je postati enakovredna članica
najkakovostnejših
evropskih in svetovnih
ustanov z najvišjimi izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi, zaradi
katerih bo visoka šola
zanimiva tudi za tuje
študente, njeni diplomanti pa za slovensko
in mednarodno zdravstvo.

Predstavitev programa
Naslov/ime: Zdravstvena nega
Stopnja in vrsta: dodiplomski – visokošolski strokovni program 1. stopnje
Strokovni naslov: diplomirana medicinska sestra (VS)/diplomirani
zdravstvenik (VS) oziroma s kratico dipl. m. s. (VS)/dipl. zn. (VS)
Trajanje študija: 3 leta (180 KT)

Pogoji za vpis
V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil:
• zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ali
• maturo ali
• poklicno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom, poklicno ali
splošno maturo v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege,
morajo opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.

Lik diplomanta/
diplomantke
Diplomantke in diplomati bodo po zaključenem
študijskem programu usposobljeni za samostojno
opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in
terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2.
bolonjski stopnji (strokovni magisterij). Usposobljeni
bodo za zadovoljevanje potreb pacientov po zdravstveni negi in oskrbi, za izvajanje zdravstvene vzgoje in za
organizacijo dela v zdravstvenih, socialnih in drugih zavodih. Diplomantke in diplomanti se bodo lahko zaposlovali
v vseh državah članicah Evropske unije brez nostrifikacije
diplome.

Študijski program se izvaja
kot izredni študij, prilagojen
zaposlenim študentom.

Načini in oblike
izvajanja študija
Študijski program se izvaja kot izredni študij, ki
je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja
potekajo med tednom v popoldanskem času in ob
sobotah dopoldne. Praviloma potekajo predmeti
zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno.

Klinično usposabljanje
Skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega programa, delež kliničnega usposabljanja
v študijskem programu Zdravstvena nega obsega
2300 ur. Obravnavano je z enako pomembnostjo in
pozornostjo kot teoretični del študijskega programa.

S ciljem izvajanja kakovostne izvedbe kliničnega
usposabljanja, kot izredno pomembne sestavine
študijskega programa, VZŠCE redno izvaja strokovno usposabljanje kliničnih mentorjev za delo s
študenti, kjer jih seznanimo s cilji in vsebinami na
posameznem področju kliničnega usposabljanja,
predvidenimi študijskimi rezultati ter metodami
dela.

Laboratorijske vaje
V sodobno opremljenih specialnih učilnicah za zdravstveno nego
se študenti v okviru laboratorijskih vaj predhodno usposobijo
za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v kliničnem okolju.
Na laboratorijskih vajah študenti, poleg povezovanja teorije
s prakso, razvijajo celosten pristop k obravnavi pacientov in
timsko delo.

Predstavitev študijskega programa

Klinično usposabljanje se izvaja v učnih zavodih visoke šole na različnih strokovnih področjih, skladno
s predmetnikom. Vsi zavodi, s katerimi sklepamo
pogodbe o izvajanju kliničnega usposabljanja, imajo status učnega zavoda pri Ministrstvu za zdravje
RS. Pogodbe o sodelovanju imamo sklenjene s 44
učnimi zavodi v savinjski in sosednjih regijah.

Predmetnik
po letnikih študija
Predmetnik 1. letnika
Naziv predmeta

KT

1.

Zdravstvena nega in raziskovanje

27

2.

Etika in filozofija zdravstvene nege

3

3.

Promocija zdravja in načela poučevanja

4

4.

Anatomija, fiziologija, patologija

5

5.

Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo

9

6.

Mikrobiologija s parazitologijo

3

7.

Psihologija

3

8.

Izbirni predmet 1

3

9.

Izbirni predmet 2

3

SKUPAJ

60

Predmetnik 2. letnika
Naziv predmeta

KT

1.

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo

12

2.

Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino

15

3.

Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah

5

4.

Diagnostično – terapevtski program

7

5.

Supervizija

3

6.

Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

3

7.

Prehrana in dietetika

3

8.

Javno zdravje

3

9.

Zdravstvena in socialna zakonodaja

3

10.

Izbirni predmet 3

3

11.

Izbirni predmet 4

3

SKUPAJ

DENIS TOMAŠIČ, študent:
Na VZŠCE mi je všeč prilagodljivost študija, še posebej na
kliničnem usposabljanju, saj mi omogoča izobraževanje poleg
triizmenskega dela.
Moj cilj po opravljenem študiju in diplomi je napredovanje na
delovnem mestu in s tem nadgrajevanje znanja.
Študij se mi zdi presenetljiv, družaben in sodoben.

60

Skladno z Merili za kreditno ovrednotenje študijskih programov je v študijskem programu omogočena izbirnost v
obsegu 10 odstotkov oz. 18 kreditnih točk. Študenti lahko
v vsakem letniku izberejo dva izbirna predmeta. Izbirajo
lahko izbirne predmete iz nabora na VZŠCE ali pa izbirne
predmete (v obsegu do 10 kreditnih točk) opravijo na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji ali v tujini.

Predmetnik 3. letnika
Naziv predmeta

KT

1.

Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo

16

2.

Zdravstvena nega in mentalno zdravje

8

3.

Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

9

4.

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

9

5.

Organizacija dela v zdravstveni negi

3

6.

Sociologija zdravja in bolezni

3

7.

Izbirni predmet 5

3

8.

Izbirni predmet 6

3

9.

Diplomsko delo

6

SKUPAJ

60

Izbirni predmeti
1.

Načini komuniciranja v zdravstveni negi

2.

Varno delovno okolje v zdravstveni negi

3.

Tuj jezik stroke (nemški, angleški jezik)

4.

Izbrana poglavja iz gerontologije

5.

Zdravstvena nega diabetičnega stopala

6.

Zdravstvena nega bolnikov z obstruktivnimi pljučnimi obolenji

7.

Okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo

8.

Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z duševno motnjo

9.

Vzpostavitev in vzdrževanje humane laktacije

10.

Intenzivna medicina in nega bolnika na intenzivnem oddelku

11.

Organizacijsko vedenje in osnove managementa v zdravstvu

12.

Kakovost in varnost v zdravstvu

13.

Paliativna oskrba

14.

Veliki javnozdravstveni problemi

15.

Z dokazi podprta zdravstvena nega

16.

Organizacija zdravstvene nege v primarnem zdravstvenem varstvu

17.

Urgentna medicina

Predmetnik

Naziv predmeta

Kompetence,
pridobljene s programom
Splošne kompetence, ki jih pridobijo diplomantke/diplomanti študijskega programa
Zdravstvena nega so:
• sposobnost delovanja po načelih sodobne
zdravstvene nege s poudarkom na individualnosti, partnerskem odnosu in celostnem
pristopu k posamezniku, družini ali skupini;
•
sposobnost ugotavljanja potreb po zdravstveni negi pacienta, postavljanja ciljev,
načrtovanja zdravstvene nege, njenega izvajanja in vrednotenja ter izvajanja diagnostično-terapevtskih programov;
• sposobnost vodenja tima zdravstvene nege
in vključevanja v zdravstveni tim;
• usposobljenost za celosten pristop pri delu
s pacienti ter razumevanje in znanje uporabe teorije sistemov;
•
usposobljenost za uspešno terapevtsko
komuniciranje s pacienti in komuniciranje v
timu zdravstvene nege in zdravstvenem
timu ter s svojci in drugimi;
• usposobljenost za samostojno izvajanje aktivnosti na področju promocije zdravja ter
zdravstveno-vzgojnega dela,
• zavedanje zakonske, moralne in etične odgovornosti v poklicnem in zasebnem življenju;

Študentke in študenti razvijajo tudi naslednje predmetno - specifične kompetence:
• poznavanje in razumevanje razvoja in utemeljitev zdravstvene nege;
• ustrezno poznavanje temeljnih ved, na katerih temelji zdravstvena nega;
• poznavanje in ustrezno razumevanje zdravstvene nege za učinkovito in kakovostno
obravnavo posameznika v vsakem življenjskem obdobju;
• usposobljenost za stalno spremljanje novih spoznanj sorodnih ved (medicinskih,
družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih) in sposobnost njihove uporabe v
povezavi z zdravstveno nego;
• usposobljenost za prepoznavanje rizičnih
dejavnikov in rizičnih skupin prebivalstva
za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe z namenom uspešnega
preprečevanja
bolezni, njihovega
pravočasnega
odkrivanja
in
zdravljenja.

• usposobljenost za raziskovalno delo v zdravstveni negi ter razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;
•
usposobljenost za varno izvajanje zdravstvene nege, vključujoč izvajalca in pacienta, z upoštevanji spoznanj ergonomskih
vidikov dela;
• sposobnost za sodelovanje na področju javnega zdravstva v skrbi za nacionalno zdravje;
•
sposobnost spremljanja in sprotnega prilagajanja zakonodaji, ki zadeva področje
zdravstvene nege, vse z namenom boljšega
izvajanja zdravstvene nege;
• usposobljenost za samoizobraževanje in zavedanje pomena vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja.

ANDREJA NUČ, študentka:
VZŠCE je zelo prilagodljiva študentom,
prisluhne njihovim željam. Težave se
rešujejo sproti, samo izraziti jih je treba.
Moj cilj po opravljeni diplomi je uporabiti
pridobljeno znanje na delovnem mestu,
posredovati znanje drugim članom
tima, študentom in dijakom, ki prihajajo
v naše delovno okolje. Seveda mi je
izziv sprejeti kakšno kreativno delovno
mesto.
Študij je po mojem mnenju
profesionalen, korekten, poučen in, če
lahko še dodam, zahteven.

Zaposlitvene možnosti
diplomatov/diplomantk
• primarna zdravstvena dejavnost (osnovna zdravstvena dejavnost);
• sekundarna zdravstvena dejavnost (specialistična ambulantna in bolnišnična
dejavnost);
•
terciarna zdravstvena dejavnost (dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali
kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov);
•
posebna specialistična dejavnost (socialnomedicinska, higienska,
epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost);
• socialni in posebni socialni zavodi;
• zdraviliška zdravstvena dejavnost;
• zasebna zdravstvena dejavnost.

KATJA LUŽAR, študentka:
Na VZŠCE mi je najbolj všeč fleksibilnost študija, dosegljivost predavateljev in
zaposlenih ter prilagodljivost študentom.
Po opravljeni diplomi želim nadgrajevati in izpopolnjevati znanje, ki sem ga
pridobila med šolanjem. Vsekakor pa je moj cilj opraviti še magisterij in se zaposliti
na delovnem mestu, kjer bom lahko izkoristila pridobljene veščine.
Študij na VZŠCE je profesionalen, kakovosten in poučen ter nujno potreben in
»nezgrešen«.

Zakaj izbrati Visoko
zdravstveno šolo v Celju?
• Izvajamo kakovosten in sodoben študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, zasnovan
na temelju evropskih smernic in domačih izkušenj;
• nudimo fleksibilno izvedbo študijskega programa, prilagojeno potrebam izrednih študentov;
• študijski proces poteka v sodobnih predavalnicah in specializiranih učilnicah zdravstvene nege
z najsodobnejšo opremo;
• klinično usposabljanje poteka v učnih zavodih, ki spodbujajo
aktivno učenje in vključevanje študentov v izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, pod mentorstvom usposobljenih
kliničnih mentorjev;

• imamo pestro obštudijsko dogajanje (ekskurzije, druženja
študentov, okrogle mize ipd.);
• študenti lahko opravljajo del študija na partnerskih institucijah v tujini;
• omogočamo dobre zaposlitvene možnosti v regiji, v širšem
slovenskem prostoru ter v tujini.

Zakaj izbrati nas?

• nudimo individualno pomoč in podporo pri soočanju s študijskimi izzivi in težavami;

Raziskovalna
in razvojna dejavnost
Na VZŠCE se zavedamo, da ima kakovostno visokošolsko izobraževanje podlago v raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Visoka šola je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij ARRS (Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) pod številko 3072. Na VZŠCE deluje raziskovalna skupina Raziskovalni inštitut VZŠCE.
Raziskovanje je v prvi vrsti usmerjeno na področja zdravstvene nege in zdravstva, velik
poudarek pa je dan tudi interdisciplinarnim raziskavam in povezavam z drugimi raziskovalnimi področji.
Visokošolski učitelji VZŠCE redno sodelujejo na domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, objavljajo članke v domačih in tujih revijah.
Na področju raziskovalne dejavnosti se povezujemo z mednarodnim okoljem.

Inštitut za vseživljenjsko
izobraževanje in
svetovanje – IVIS
Temeljna usmeritev Inštituta za vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje (IVIS) je z izobraževanji
in svetovanji zagotoviti prenos
znanj, izkušenj in dobrih praks s
ciljem dviga kakovosti in varnosti dela, tako v zdravstveni
negi kot celotnem zdravstvu.
Izobraževanja, konference, posveti in drugi
dogodki, ki jih inštitut

izvaja, so namenjena zaposlenim v
zdravstveni negi, odgovornim za organizacijo procesov zdravstvene obravnave pacientov v vseh okoljih zdravstvenega varstva in širši strokovni
javnosti.
Inštitut z organiziranjem izobraževalnih programov podpira tudi razvoj
šole z izobraževanjem učiteljev iz visokošolske didaktike in raziskovanja,
izobraževanjem kliničnih mentorjev in
s kariernim svetovanjem.

KRISTIJAN ZIMAJ, študent:
Na VZŠCE mi je predvsem všeč dostopnost, tako lokacijska kot tudi dostopnost
zaposlenih. To mi omogoča nemoteno opravljanje študijskih obveznosti ob redni
zaposlitvi.
Po opravljenem študiju ciljam na zaposlitev na sekundarni ali terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti mogoče tudi na izpopolnjevanje znanja na podiplomski ravni.
Študij bi s tremi besedami opisal kot dostopen, dinamičen in praktičen.

MANUELA ŽUČKO, študentka:
Na VZŠCE mi je najbolj všeč, da lahko opravljam študij ob službi, čeprav je
naporno in se moraš veliko stvarem odreči.
Po opravljeni diplomi se želim zaposliti na tem področju, doma ali v tujini.
Študij je zanimiv, zahteven in poučen.

VZŠCE je že od začetka svojega delovanja s pridobitvijo univerzitetne listine Erasmus, z organizacijo in izvedbo mobilnosti
in s sodelovanjem v mednarodnih projektih nakazala svojo usmeritev v mednarodni prostor in evropsko sodelovanje. Z
vključevanjem v nov program Erasmus+
in s pridobitvijo Erasmus listine za terciarno izobraževanje za obdobje od 2014 do
2020 pa to svojo usmeritev le še potrjuje
in nadgrajuje.

rodne izkušnje in možnost socializacije za
multikulturnost, kar jih pripravi na boljše
in lažje življenje in delo v spreminjajočem
se svetu.

Uspešno navezujemo stike s tujimi visokošolskimi institucijami s področja
zdravstva in zdravstvene nege ter si prizadevamo pridobiti sredstva na razpisih
Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje in s
tem svojim študentom in visokošolskim
učiteljem zagotavljali tako informacijsko
kot tudi finančno podporo pri mednarodni
izmenjavi.

Za podporo mednarodnemu sodelovanju
na VZŠCE deluje pisarna za mednarodno
sodelovanje, ki študentom in visokošolskim učiteljem nudi vse potrebne informacije in svetovanje.

Zavedamo se, da imata mednarodno sodelovanje in izmenjava velik pomen pri
zagotavljanju kakovosti visoke šole, zato
ostaja dodajanje evropske dimenzije ena
izmed naših prioritetnih nalog. Študente
spodbujamo, da del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini in si s tem pridobijo pomembna sodobna znanja, medna-

Prav tako spodbujamo visokošolske učitelje, da sodelujejo v mednarodnih izmenjavah in mednarodnih projektih, saj s
tem prispevajo k izmenjavi znanja, izkušenj, idej in primerov dobre prakse. Nova
znanja, kompetence in izkušnje nato vnašajo v svoje delo na visoki šoli.

VZŠCE je v celoti uvedla bolonjski sistem,
kar našim in tujim študentom omogoča
priznavanje pridobljenega znanja in kreditnih točk v tujini.

Razvojne dejavnosti Visoke zdravstvene šole v Celju

Mednarodno sodelovanje

JOŽEF REPAS, študent:
Posebej mi je všeč dobra komunikacija med študenti in predavatelji, saj se trudijo, da bi nam vsebino
razložili čim bolj razumljivo. Ne obravnavajo nas kot številke kot npr. na večjih fakultetah. Veliko pa mi
pomeni prijaznost in dostopnost zaposlenih na šoli.
Moj cilj po diplomi je seveda širiti in deliti znanje, ob enem pa si želim, da bi nekoč delal v službi nujne
medicinske pomoči. Lahko pa povem oz. se pohvalim, da sem prav preko VZŠCE dobil zaposlitev v domu
za starejše, kjer sem v 1. letniku opravljal obvezno klinično prakso.
Študij bi s tremi besedami opisal kot zanimiv, zahteven in poučen.

Prostori in oprema
VZŠCE deluje v prostorih na Mariborski cesti 7 v Celju, v stavbi, ki je v celoti namenjena visokošolskemu izobraževanju.
Za izobraževalno in upravno dejavnost šole so na voljo večja in
manjši predavalnici ter specialni učilnici za zdravstveno nego,
kjer je najsodobnejša oprema za izvajanje laboratorijskih vaj z
različnih področij zdravstvene nege.

Knjižnica
Knjižnica VZŠCE s svojim
delovanjem podpira študijski in raziskovalni proces.
Namenjena je študentom,
visokošolskim učiteljem in
drugim visokošolskim sodelavcem.
Knjižnično zbirko sestavlja
literatura s področja zdravstvene nege, medicine,
psihologije, družbenih in
naravoslovnih ved.
Gradivo za izposojo je dostopno v prostem pristopu, postavljeno po sistemu
UDK. Knjižnica omogoča
uporabnikom dostop do
različnih podatkovnih zbirk
na spletu.

O nas so spregovorili
Viš. pred. mag. Hilda Maze,
pomočnica direktorja za zdravstveno nego, Splošna bolnišnica Celje
Delovanje Visoke zdravstvene šole v Celju je za Splošno bolnišnico Celje izrednega pomena, saj predstavlja temelj za razvoj naših
zaposlenih. Veliko habilitiranih strokovnjakov je vključenih v pedagoški proces in tako posredujejo svoje bogato znanje in izkušnje
na študente. Diplomirane medicinske sestre so kot mentorice vključene v izobraževalni proces v kliničnem okolju, s čimer tudi
same nadgrajujejo znanje. Največ v tem procesu pridobi pacient, ki mu je zagotovljena kakovostna in varna zdravstvena nega.
Zavedamo se, da sodelujemo pri izobraževanju svojih bodočih sodelavcev in ne nazadnje diplomiranih medicinskih sester, ki bodo
izvajale zdravstveno nego tudi za nas.
Majda Koren in Gordana Drimel
direktorica in namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe,
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Z ustanovitvijo Visoke zdravstvene šole v Celju, ki se nahaja v naši neposredni bližini, smo pridobili možnost sooblikovanja
izobraževalnega sistema, v smislu izvajanja praktičnega usposabljanja, kar pomeni povezovanja teorije in prakse. Študenti, ki se
izobražujejo, bodo s storitvami zdravstvene nege delovali tudi na področju socialno varstvenih zavodov in bodo tudi naši bodoči
sodelavci. Svojo nalogo zato jemljemo zelo odgovorno.
Sodelovanje Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah z Visoko zdravstveno šolo v Celju je že utečeno in smo z njim zelo zadovoljni.
Tako se zahvaljujemo vodstvu šole za zgledno sodelovanje in želimo uspešno delo tudi v prihodnje.
Mario Dremšak,
diplomant VZŠCE
Moje mnenje in vtisi o študiju na VZŠCE so dobri, če ne kar odlični. Študijski program je sicer zahteven, vsebuje dokaj obsežno
klinično usposabljanje, vendar lahko o obdobju študija na VZŠCE, govorim le pozitivno. Profesorji in mentorji, po mojem mnenju,
vzdržujejo zdravo ravnovesje med teoretičnimi in praktičnimi znanji, so naklonjeni študentom in jih usmerjajo v procesu izobraževanja.
S pomočjo študija sem pridobil obilo kakovostnega znanja in spretnosti, ki jih sedaj s pridom uporabljam pri svojem vsakodnevnem delu. S pridobljeno izobrazbo in izkazanim znanjem, ki sem ga pridobil v času študija na VZŠCE, sem v ustanovi, kjer sem
zaposlen, kmalu napredoval. Trenutno opravljam delo namestnika vodilne medicinske sestre na enem izmed oddelkov. Vodstvo
pa me je imenovalo tudi za namestnika glavne medicinske sestre bolnišnice.
Bodočim študentom na VZŠCE želim, da študija ne dojemajo zgolj kot nujnost, ampak raje kot orodje za uresničevanje lastnih
potencialov, želja in morda tudi sanj.

Darja Kramar,
pomočnica direktorja za zdravstveno nego
Bolnišnica Topolšica
Pri izvajanju kliničnega usposabljanja si kot učna baza za študente Visoke zdravstvene šole v Celju prizadevamo posredovati čim
več znanj in izkušenj s specifičnega področja pulmologije in splošne interne medicine.
Potek kliničnega usposabljanja je zaradi specifičnih zahtev delovnega okolja organiziran individualno, kar pomeni, da ima vsak študent svojega mentorja, ki podaja vsebine po enotnem vnaprej pripravljenem načrtu. V izvajanje pedagoške dejavnosti so vključeni
vsi zaposleni v zdravstveni negi.
Medicinske sestre v Bolnišnici Topolšica se dobro zavedamo, da pomeni zdravstvena nega več kot le kompletno izvajanje številnih
negovalnih aktivnosti, zato je vključevanje v proces izobraževanja bodočih sodelavcev pomemben moment, ki omogoča rast tudi
nam samim.

Prostori in oprema ter drugi o nas

Tomislava Kordiš,
predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje
V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje se zavedamo, da je znanje ključno za razvoj sodobne zdravstvene nege, zato podpiramo koncept vseživljenjskega izobraževanja in izpopolnjevanja v zdravstveni negi.
Visoka zdravstvena šola v Celju si je pridobila naše zaupanje. V regijskem strokovnem društvu podpiramo njihovo delovanje in razvoj. Njihovo dosedanje delo in načrti za prihodnost kažejo, da je bila odločitev o ustanovitvi visoke šole v regiji pravilna odločitev.
Veseli nas, da posebno skrb namenjajo kakovostnemu izobraževanju bodočih medicinskih sester/zdravstvenikov, razvoju novega
znanja na podlagi raziskovanja ter aktivno delujejo v mednarodnem prostoru.
Izbira poklica je pomembna odločitev. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju vam bodo znali prisluhniti in vam pomagati pri vaši odločitvi.

Visoka zdravstvena šola v Celju
Mariborska cesta 7
SI-3000 Celje

www.vzsce.si

