Center za vseživljenjsko izobraževanje in karierno svetovanje
organizira učno delavnico z naslovom

Kvalitativna raziskovalna paradigma v zdravstveni negi
Učna delavnica bo potekala v soboto, 5. 3. 2016, s pričetkom ob 8. uri v predavalnici C, na
Visoki zdravstveni šoli v Celju, Mariborska cesta 7.
PROGRAM UČNE DELAVNICE
7.45 – 8.00
Registracija udeležencev učne delavnice
8.00 – 8.05
Uvodni pozdrav
viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič,
prodekan za izobraževalno dejavnost – dodiplomski in podiplomski študij
8.05 – 9.35
Kako pričeti s kvalitativnim raziskovanjem?
značilnosti in posebnosti metodološkega pristopa, razlike in komplementarni odnos s
kvantitativnim raziskovanjem.
Praktična vaja: izbor raziskovalnega problema udeležencev za kvalitativno raziskavo
9.35 – 9.55
Odmor
9.55 – 11.25
Raziskovalna metodologija kvalitativnega raziskovanja:
izbor vzorca, sestava vprašanj za intervju, način izvedbe kvalitativne raziskave – etični vidiki.
Praktična vaja: izbor metod dela na primeru kvalitativne raziskave
11.25 – 11.40
Odmor

11.40 – 12.25
Kvalitativna vsebinska analiza: postopek analize kvalitativnega besedila, demonstracija 'ročne'
analize in analize s programom NVivo.
Praktična vaja: analiza intervjuja
Razprava in evalvacija dogodka
vprašanja in vtisi udeležencev učne delavnice ter zaključek

SPLOŠNE INFORMACIJE
Na učno delavnico se je potrebno prijaviti najkasneje do ponedeljka, 29. 02. 2016 po e-pošti:
ivis@vzsce.si. Število mest na učno delavnico je omejeno (15), zato bomo prijave sprejemali do
zasedbe prostih mest (pisno potrditev boste prejeli po e-pošti). Učna delavnica je namenjena
visokošolskim učiteljem in sodelavcem, mentorjem in somentorjem diplomskih del na študijskem
programu prve stopnje Zdravstvena nega. Kotizacije ni.
Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti: ivis@vzsce.si ali info@vzsce.si
O izvajalki učne delavnice
Doc. dr. Joca Zurc je doktorica kinezioloških znanosti. Za svoje raziskovalno delo je prejela več nagrad kot je
Prešernova nagrada Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani za diplomsko delo, nagrada Roka Petrovića za
odmeven znanstveni članek v času podiplomskega študija, nagrada Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za
predčasno uspešno zaključeno znanstveno-raziskovalno usposabljanje po programu mladega raziskovalca ter
mednarodna nagrada International Council of Sport Science and Physical Education za raziskovalno odličnost
podoktorskega projekta z naslovom »Vloga gibalne aktivnosti v otrokovem socialnem razvoju v obdobju poznega otroštva«. V
sistemu bibliografij COBISS ima več kot 450 objavljenih in izvedenih del. Je avtorica knjig »Drži se pokonci: pomen
gibalne aktivnosti za otrokovo hrbtenico« in »Biti najboljši: pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko
uspešnost«. Zaključuje doktorski študij Statistike na Univerzi v Ljubljani z naslovom doktorske disertacije »Ocenjevanje
veljavnosti v raziskavah z integracijo kvantitativne in kvalitativne metodologije«. Je članica Slovenskega združenja učiteljev
javnega zdravja in Statističnega društva Slovenije.

Vljudno vabljeni,
izr. prof. dr. Gorazd Voga,
dekan VZŠCE

