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* na podlagi izpolnjenih anket 60 % vseh diplomantov VZŠCE, november 2017

PODELILI DIPLOME 5. GENERACIJI DIPLOMANTOV VZŠCE
20. 9. 2017 smo svečano podelili diplome dvaintridesetim diplomantkam in diplomantom študijskega programa Zdravstvena nega. Diplome je podelil dekan VZŠCE, izr. prof. dr. Gorazd Voga, ki je v svojem
nagovoru predstavil najpomembnejše dosežke v delovanju visoke
šole, izpostavil pomen s študijem pridobljenega znanja, veščin in izkušenj, pomembnost vseživljenjskega učenja ter diplomantkam in diplomantom zaželel uspešno osebno in poklicno življenje.

Slovesnosti sta se, poleg vodstva in akademskega zbora VZŠCE,
predstavnikov ustanovitelja šole Regijskega študijskega središča,
udeležili tudi podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk
in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije ga. Monika Ažman.

Diplomanti VZŠCE, september 2017 (Foto: Andreja Ravnak)

Nagovor dekana izr. prof. dr. Gorazda Voge (Foto: Andreja Ravnak)
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM PALIATIVNA
OSKRBA
V lanskem študijskem letu smo pričeli z izvajanjem novega, podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba,
ki je edini tovrstni študijski program v slovenskem prostoru. Študijski program je bil razvit na podlagi razvojno-raziskovalnega dela
na šoli, smernic Državnega programa paliativne oskrbe v RS, demografskih trendov ter čedalje večjih potreb po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi. V študijskem letu 2017/18 smo vpisali drugo
generacijo študentov magistrskega študijskega programa.

Del študentov magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba s
prodekanom viš. pred. mag. Kaučičem, september 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)

BOGATA DEJAVNOST CENTRA ZA VSEŽIVLJENJSKO
UČENJE IN KARIERNO SVETOVANJE
Center za vseživljenjsko učenje in karierno svetovanje VZŠCE izvaja usposabljanja, izobraževanja, konference, posvete in druge
dogodke, ki so prvenstveno namenjeni zaposlenim v zdravstveni
negi, odgovornim za organizacijo procesov zdravstvene obravnave pacientov v vseh okoljih zdravstvenega varstva in širši strokovni
javnosti. Center podpira tudi razvoj šole z izobraževanjem in usposabljanjem visokošolskih učiteljev in kliničnih mentorjev in s kariernim svetovanjem.

Usposabljanje o psihološki podpori in pomoči zdravstvenim delavcem po
kriznih dogodkih, november 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)

V letu 2017 smo izvedli tudi izobraževanje za mentorje v kliničnih
okoljih, usposabljanje visokošolskih učiteljev na področju priprave
znanstvenih člankov in predstavitve rezultatov ugotovitev strokovni
javnosti, usposabljanje na področju učnih izidov in internacionalizacije kurikuluma ter usposabljanje na področju kvalitativnih raziskovalnih metod.

Udeleženci 8. Stikov zdravstvene nege, april 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)

V letu 2017 smo se z vsebino strokovnih srečanj odzvali na aktualne izzive zdravstva v slovenskem prostoru. V mesecu aprilu smo
organizirali tradicionalni simpozij 8. Stiki zdravstvene nege na
temo: Ukrepanje in podpora ob konfliktnih in kriznih situacijah v
zdravstvu, katerega častni pokroviteljici sta bili Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Na
podlagi teoretičnih izhodišč simpozija pa smo nadaljevali še s praktičnimi delavnicami usposabljanja o psihološki podpori in pomoči
zdravstvenim delavcem po kriznih dogodkih. Letos smo izvedli tri
tovrstne delavnice, glede na velik odziv pa njihovo izvedbo načrtujemo tudi v letu 2018.

Delavnica za visokošolske učitelje o pripravi znanstvenih člankov, maj
2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)
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KREPIMO VPETOST RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V
MEDNARODNI PROSTOR
Na VZŠCE se zavedamo, da ima kakovostno visokošolsko izobraževanje podlago v raziskovalni in razvojni dejavnosti. 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.

VZŠCE je v letu 2017 kot partnerska inštitucija sodelovala v naslednjih mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih:

••»Multicultural Care in European Intensive Care Unit (MICE-ICU)« v

okviru programa Erasmus +, Strateška partnerstva v strokovnem
in poklicnem izobraževanju (koordinator projekta je Strokovno
združenje za anesteziologijo in intenzivno zdravstveno nego,
Poljska;
••»Competence of the use of research knowledge in nursing – International evaluation and comparison (CompRU)« (koordinator
projekta je Seinäjoki University of Applied Sciences, Finska);
••»Mentor's competences«« (koordinator projekta je University of
Oulu, Finska).

Študenti Visoke zdravstvene šole v Celju vsako študijsko leto aktivno sodelujejo tako na slovenski kot na mednarodni študentski
konferenci zdravstvenih ved. Novembra 2016 je bila VZŠCE organizator 4. evropske študentske konference na področju zdravstvene nege, prve tovrstne v slovenskem prostoru z naslovom:
Multikulturna družba – kulturne kompetence – promocija zdravja
65+ - izzivi za študente zdravstvene nege, oktobra 2017 pa se je
7 študentov VZŠCE udeležilo 5. evropske študentske konference
v Magdeburgu v Nemčiji, kjer so sodelovali s svojimi prispevki na
temo dejavnikov staranja.

S podporo Splošne bolnišnice Celje pa izvajamo razvojni projekt
»Razvoj celovite paliativne oskrbe v SB Celje.

Partnerski sestanek MICE-ICU projekta v Celju, april 2017
(Foto: Arhiv VZŠCE)

Obisk na Seinajoki University of Applied Sciences v okviru projekta
ReKnow, november 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)

VZŠCE JE MEDNARODNA
VZŠCE je že od začetka svojega delovanja s pridobitvijo Erasmus
listine za terciarno izobraževanje, z organizacijo in izvedbo mobilnosti in s sodelovanjem v mednarodnih projektih nakazala svojo
usmeritev v mednarodni prostor in evropsko sodelovanje.
V študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 smo oz. bomo v okviru
pridobljenega javnega razpisa Krajša in daljša gostovanja tujih
strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces na
dodiplomski in podiplomski ravni vključili 6 tujih visokošolskih
učiteljev oziroma tujih strokovnjakov. V letu 2017 so z nami že
sodelovali:

••prof. dr. André Fringer, FHS St. Gallen, Švica,
••prof. dr. Helvi Kyngäs, University of Oulu, Finska,
••mag. Nuno Araujo, CESPU - Cooperativa De Ensino Superior Politécnico Universitário, Portugalska in
Močnik, Haus Wittelsbach, Seniorenheim und Pflegeheim, Bad Aibling, Nemčija.

••Michael

Predavanje gostujoče visokošolske učiteljice prof. dr. Helvi Kyngäs iz
University of Oulu, Finska študentom magistrskega programa, april 2017
(Foto: Arhiv VZŠCE)
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Mednarodno dimenzijo šole uspešno krepimo tudi z izvajanjem
projektov v okviru programa Erasmus +. Tako smo v letošnjem koledarskem letu izvedli dve mobilnosti študentov za namen opravljanja
prakse. Na partnerski instituciji Fakultet zdravstvenih studija v Rijeki,
Hrvaška sta prakso opravljali študentki Špela Kovač in Selma Omerović. Izvedli smo tudi štiri mobilnosti visokošolskih učiteljev za namen poučevanja oziroma usposabljanja. Na partnerski instituciji na
Reki sta gostovali visokošolski učiteljici pred. mag. Andreja Hrovat
Bukovšek in pred. Barbara Smreke, na Finsko pa sta odpotovala viš.
pred. mag. Boris Miha Kaučič in doc. dr. Bojana Filej. Tam ju je gostila partnerska institucija Seinäjoki University of Applied Science.
Uspešno je tudi sodelovanje šole z drugimi tujimi visokošolskimi
institucijami s področja zdravstva in zdravstvene nege. Šola ima
namreč sklenjenih 16 mednarodnih inter-institucionalnih sporazumov, ki omogočajo mobilnost študentov, osebja in visokošolskih
učiteljev ter skupne mednarodne projekte.
Z mednarodnimi izmenjavami in projekti pomembno prispevamo k
izmenjavi znanja, izkušenj, idej in primerov dobre prakse ter jih tudi
uspešno vnašamo v vsakdanje delo naše visoke šole.

Visokošolski učiteljici in študentki VZŠCE na Erasmus izmenjavi na
Fakulteti zdravstvenih studija v Rijeki, maj 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)

VZŠCE JE DRUŽBENO ODGOVORNA
VZŠCE si prizadeva za tesno povezanost z lokalnim in regionalnim
okoljem. Študenti VZŠCE aktivno sodelujejo pri različnih zdravstveno-vzgojnih aktivnostih v obliki stojnic.
V mesecu januarju in februarju 2017 so študenti v nakupovalnem
središču Citycenter Celje na dveh stojnicah izvajali meritve glukoze
in holesterola v krvi, krvnega tlaka ter zdravstveno-vzgojno svetovali, v mesecu aprilu smo se ob Svetovnem dnevu zdravja predstavili s stojnico v mestnem središču Celja, kjer so imeli obiskovalci
možnost, da preverijo glukozo in holesterol ter krvni tlak in se seznanijo z zdravim življenjskih slogom.

generacijskem centru Zreče in na dobrodelnih stojnicah v centru
Celja so študenti izvajali meritve glukoze, holesterola in krvnega tlaka, v Citycentru Celje pa so predajali znanje o pravilnem umivanju
rok. V mesecu juniju smo za celjske visokošolske zavode pripravili
delavnico pravilne uporabe avtomatskega defibrilatorja.
Tudi na Dnevu raziskovalcev, ki je potekal zadnji petek v mesecu
septembru v organizaciji Regijskega študijskega središča Celje,
so imeli obiskovalci dogodka, predvsem osnovnošolci in srednješolci, možnost naučiti se pravilne uporabe avtomatskega defibrilatorja.

Z aktivnostmi smo nadaljevali tudi v maju, saj smo ob Tednu vseživljenjskega učenja izvedli 3 zdravstveno-vzgojne aktivnosti; v Več-

Na dogodkih je sodelovalo skupaj 15 študentov VZŠCE, vseh
obiskovalcev pa je bilo preko 600.

Študenti na stojnici z meritvami v nakupovalnem središču City center,
januar 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)

Prikaz uporabe avtomatskega defibrilatorja na Dnevu raziskovalcev,
september 2017 (Foto: Arhiv VZŠCE)
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