
POROČILO O IZVEDENI MOBILNOSTI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 

Predavateljici zdravstvene nege pred. mag.  Andreja Hrovat Bukovšek in pred. Barbara Smrke sva v 

okviru programa Erasmus+ mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja, od 29. do 31. maja 2017  

obiskali Fakulteto zdravstvenih studija v Rijeki.  

Na Fakulteti naju je sprejela dr. Sandra Boškovič, predstojnica katedre za zdravstveno nego in nama 

predstavila delovanje katedre za zdravstveno nego, kadrovsko strukturo in študijske programe 

fakultete. Fakulteta deluje samostojno krajši čas in vpisuje štiri programe dodiplomskega in štiri 

programe podiplomskega študija. Skupaj smo si ogledali tudi učne baze Kliničnega centra v Rijeki.  

V okviru mobilnosti sva spoznali red. prof. dr. Danielo Malnar prodekanjo za izobraževanje, s katero 

sva opravili zanimiv razgovor v smeri izobraževalne in raziskovalne dejavnosti fakultete, sistema 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti, obstoječe dokumentacije... V sklopu programa mobilnosti sva 

si na Kliničnem centru v Rijeki ogledali Ginekološko porodniški oddelek in Enoto intenzivne  nege in 

terapije, kjer so naju seznanili s procesom zdravstvene nege ter nama predstavili elektronsko 

negovalno dokumentacijo. 

Skupaj z izr. prof. dr. Štefica Dvornik, Erasmus koordinatorico na omenjeni fakulteti, sva si ogledali 

predavalnice in prostorsko razporeditev na fakulteti. Obiskali smo novejši del Kliničnega centra v Rijeki 

– lokacija Sušak, kjer sva si ogledali  hiperbarično komoro, ki jo s pridom uporabljajo pri zdravljenju 

različnih bolezni (npr. kožnih sprememb, razjed, opeklin…) 

V času najinega obiska na Fakulteti zdravstvenih studija, sta bili na izmenjavi tudi študentki Visoke 

zdravstvene šole iz Celja, Špela Kovač in Selma Omerović), s katerima sva se osebno srečali in 

poklepetali o njunih vtisih in izkušnjah, ki sta jih pridobili pri opravljanju trimesečnega usposabljanja. 

 

Klinični center v Rijeki – predavateljici z timom intenzivne enote 



 

Klinični center v Rijeki – lokacija na Sušaku; predavateljici skupaj z izr. prof. dr. Štefica Dvornik, Erasmus 

koordinatorico;  pred hiperbarično komoro 

 

Na Fakulteti zdravstvenih studija v  Rijeki, predavateljici skupaj z dr. sc. Sandro Boškovič, predstojnico 

katedre za zdravstveno nego 



 

Predavateljici skupaj z študentkama Špelo Kovač in Selmo Omerović pred Fakulteto zdravstvenih 

studija u Rijeci 

 


