Razpis za udeležbo na Evropski študentski konferenci študentov
zdravstvene nege
LINCOLN, ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
25. 11. – 29. 11. 2019
Spoštovani študenti1 VZŠCE!
Visoka zdravstvena šola v Celju objavlja razpis za udeležbo na Evropski študentski konferenci
študentov zdravstvene nege, ki bo potekala v mesecu novembru 2019 na partnerski univerzi University
of Lincoln.
Konferenca z naslovom: Adolescent Wellbeing: Cross Cultural Comparisons bo potekala od
ponedeljka, 25. novembra, do petka, 29. novembra 2019.
Če vas zanima udeležba na konferenci, vas vabimo, da se odzovete povabilu za prijavo na razpis.
Rok za prijavo na razpis je do vključno torka, 24. septembra 2019.
Minimalni pogoji za prijavo na razpis so:
- študent mora biti v študijskem letu 2019/2020 vpisan v 3. letnik študijskega programa
Zdravstvena nega;
- starost do 30. let;
- aktivno znanje angleškega jezika.
Poleg minimalnih pogojev bo VZŠCE pri izbiri študentov, v primeru, da bo prijavljenih več študentov,
kot je odobrenih mest za udeležbo na konferenci (le teh je 5), upoštevala še dodatne razpisne pogoje
oz. kriterije za izbor. Ti so:
- povprečna ocena dosedanjega študija;
- aktivno sodelovanje pri projektih in v organih Visoke zdravstvene šole v Celju.
Vsakemu študentu bodo za udeležbo na konferenci stroški potovanja in nastanitve v celoti financirani
s strani visoke šole. Pričakuje pa se soudeležba pri plačilu prehrane.
Na študentski konferenci bodo predstavljeni izsledki raziskovalnega dela šole na področju zdravstvene
nege otrok in mladostnikov ter promocije zdravja, zato bodo pred udeležbo potekale tudi priprave na
konferenco in raziskovalno delo pod vodstvom visokošolskega učitelja.
Na razpis se prijavite s prijavnico »Prijava na evropsko študentsko konferenco 2019«, ki je priloga
razpisa, in sicer preko elektronske pošte na naslov: international@vzsce.si ali osebno v referatu
VZŠCE. Prijavite so lahko do vključno torka, 24. septembra 2019.
Dodatne informacije: Jerneja Meža, mednarodna pisarna, tel: 03 428 79 07.
Dekan
izr. prof. dr. Gorazd Voga
Datum objave: 17. 9. 2019
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