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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 10.3.2020. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za zunanjo evalvacijo študijskega programa. 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 

148.seji 27.2.2020 imenoval skupino strokovnjakov za pripravo elevacijskega poročila v 

postopku evalvacije študijskega programa 2.stopnje »Paliativna oskrba« Visoke 

zdravstvene šole v Celju v okviru evalvacije vzorca. Imenovana skupina strokovnjakov je 

prejela vlogo z ustreznimi prilogami, prav tako je skupina strokovnjakov prejela predlog 

urnika za izvedbo razgovorov na daljavo, na katerega je skupina strokovnjakov imele 

pripombe, ki so bile na zavodu upoštevane. Pripravljalni sestanek skupine strokovnjakov z 

opazovalko prof. dr. Ireno Strmčnik Breznik je potekal 10.9.2020 on 17.30 uri. Razgovori 

so potekali 17. 9. in 18.9.2020, ko je potekalo zaključno srečanje z vodstvom VZŠCE in s 

predstavitvijo preliminarnih ugotovitev presoje. Na preliminarne ugotovitve VZŠCE ni 

podala ustnih ugovorov. Končno poročilo o vzorčni evalvaciji študijskega programa druge 

stopnje Paliativna oskrba je skupina strokovnjakov oddala 21.10.2020. Visoka zdravstvena 

šola v Celju je poročilo preučila, nanj odgovorila in  podala obrazložitve.    

  
(Zunanja evalvacija študijskega programa se opravi v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda, 
izredne evalvacije študijskega programa ali se izvede kot evalvacija vzorca študijskih programov. 
 
Zunanja evalvacija je postopek presoje spreminjanja in posodabljanja študijskega programa, njegovega izvajanja 
ter sistema kakovosti visokošolskega zavoda v delu, ki se nanaša na zagotavljanje in izboljševanje kakovosti 
študijskega programa (samoevalvacije). Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje evalvacijo 
področij presoje iz tega poglavja.) 
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Vzorčna evalvacija študijskega programa (številska tabela) 

Področja presoje Izpolnjuje standarde 

kakovosti 

Delno 

izpolnjuje 

standarde 

kakovosti 

Ne izpolnjuje 

standardov 

kakovosti 

Prednosti Priložnosti za 

izboljšanje 

 Večje 

pomanjkljivosti 

oz.  

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti študijskega programa 

Standard 1 2 5 
  

Standard 2 1 2 
  

Spreminjanje in posodabljanje študijskega programa 

Standard 3 1 7 
  

Izvajanje študijskega programa 

Standard 4 3 5 
  

Standard 5 3 2 
  

 

Odličnost / 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. poglavju 

meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti podpre 

izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej ravni 

presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni oziroma kaj 

bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno dobro. Nasprotno 

nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj je visoko šolstvo 

raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali izjemnosti. Medtem ko 

nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot je 'kakovosten', drugi 

izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le obstoju oziroma 

izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej presoja na dveh 

ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda povzame morebitne 

neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti in priložnosti za 

izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po načelu, da morajo biti 

številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

1. standard: Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in 

izvajanje študijskega programa.  

 

a) samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

Na nivoju visokošolskega zavoda VZŠCE se vsako leto izvaja samoevalvacija in pripravlja 

letno samoevalvacijsko poročilo (SEP), ki ga zavod objavi na spletni strani: 

http://www.vzsce.si/si/kakovost/samoevalvacijska-porocila. Poročila so dostopna od 

študijskega leta 2009/10 in so strukturirana po predvidenih poglavjih. Iz razgovora z 

vodstvom je prepoznano jasno zastavljeno poslanstvo, ki mu vodstvo aktivno sledi z vizijo 

nadaljnjega razvoja VZŠCE. Zbrani statistični podatki v preglednicah prinašajo 

sistematičen pregled podatkov o izvedbi ŠP, npr. uspešnost študentov pri posameznih 

predmetih, pedagoška oceno nosilcev posamezne UE, število pristopov k izpitom itd. To 

predstavlja dobra izhodišča za ukrepanje. Hkrati prepoznavajo, da je evalviran študijski 

program še premalo prepoznaven, čeprav je edini te vrste v Sloveniji.  

Veliko število deležnikov, vključenih v razgovore, se strinja s potrebo po posodobitvi 

programa Paliativna oskrba na način, da se ohrani aktualnost programa in vključi del 

kliničnega usposabljanja. Skupina strokovnjakov ugotavlja, da bi bilo smiselno nekatere 

predmete v predmetniku zamenjati. O tej možnosti so tekli razgovori z visokošolskimi 

učitelji in vodstvom.  

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

http://www.vzsce.si/si/kakovost/samoevalvacijska-porocila
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Glavnino podatkov za SEP pripravi KOK ob pomoči strokovnih služb. Končno poročilo je 

predstavljeno na senatu zavoda, z njim pa se seznani tudi UO. Študenti podiplomskega 

študijskega programa Paliativna oskrba izražajo visoko stopnjo zadovoljstva s študijem. 

Manj zadovoljni, kot izhaja iz Analize anketnega vprašalnika ob zaključku študijskega leta,  

so bili s pravočasnostjo in natančnostjo informacij glede študijskega procesa (npr. urniki, 

izpitni roki, navodila ...) ter delom in odnosom predavateljev (SEP 2018/19, str. 90). 

Pomembne usmeritve, še zlasti za študijsko dejavnost, izhajajo iz Strategije razvoja 2019–

2023 s predvidenimi dolgoročnimi cilji in predvidenimi načini njihovega doseganja, npr. na 

področju kakovosti študijskega procesa (uvajanje aktivnejših študijskih oblik in metod, e-

gradiv ter interaktivnih oblik posredovanja znanja, izboljšanje računalniške opreme, 

izobraževanje pedagoškega kadra) in spremljanja ter izvajanja študijskih programov (npr. 

spremljanje obremenitve študentov, pridobljenih kompetenc, mentorsko vodenje 

študentov, uvajanje tutorskega sistema in spremljanje učnih izidov). V AN 2019/20 so 

predvidene izboljšave na področju raziskovalne dejavnosti, sodelovanja s Splošno 

bolnišnico CE, organizirati srečanje z bivšimi študenti, in med drugim tudi povečati 

odzivnost študentov pri anketiranju.  

 

Iz razgovorov skupina strokovnjakov izve, da strateške odločitve VZŠCE temeljijo na 

analizah podatkov, ki jih zavod pridobiva s vprašalniki od vseh deležnikov, ki sodelujejo v 

izobraževalnem procesu. Zavod skuša slediti svoji viziji in temu cilju prilagaja svoje 

strateške odločitve.  

V razgovorih je bila izpostavljena uskladitev vsebin med posameznimi učnimi enotami. 

Visokošolski učitelji povedo, da so se letos v mesecu septembru pričeli pogovarjati o 

usklajevanju učnih vsebin na Katedri za paliativno oskrbo in to pozdravljajo. Nosilec 

predmeta »Terapevtska komunikacija in etične dileme v paliativni oskrbi« pove, da pri 

svojem predmetu vključuje še dve izvajalki, med njimi so vsebine po njegovih navedbah 

tudi usklajene, vendar soizvajalke predmeta niso zavedene v učnem načrtu in 

predmetniku.   

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog oziroma 

o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega programa: 

 

V razgovorih je bilo opaženo, da v KOK ni vključenega študentskega predstavnika 

evalviranega programa Paliativna oskrba, na kar je skupina strokovnjakov podala 

pripombo, vendar je  VZŠCE podala obrazložitev, da zaenkrat število članov v komisiji ne 

namerava širiti. KOK obravnava različna zaznana odstopanja (npr. tudi pedagoške ocene 

nosilcev UE in v primeru slabše ocene ali drugih opaženih slabosti poda predloge izboljšav 

senatu in dekanu). Na podlagi tega so v preteklih letih že opozorili ali zamenjali nosilce UE. 

O zadovoljstvu s študijem dobijo podatke prek sistema anketnih vprašalnikov in na letnih 

Forumih kakovosti (pogovor s študenti), ni pa razvidna obratna možnost, tj. sistematična 

predstavitev SEP študentom. Kot se je pokazalo iz razgovorov z zunanjimi deležniki (npr. 

zdravstveni, socialni zavodi), tudi zanje niso organizirana srečanja, na katerih bi bili 

seznanjeni z izsledki SEP.   

 

Prednosti: 

- Edini študijski program paliativne oskrbe v Sloveniji 

- Organizacija semestralnih evalvacij in letnih forumov kakovosti z namenom 

izboljševanja in posodabljanja programa 
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Priložnosti za izboljšanje: 

- Vključitev predstavnika študentov magistrskega študijskega programa Paliativne 

oskrbe v komisijo za kakovost 

- V SEP bolj eksplicitno ločiti oba študijska programa zaradi večje preglednosti 

- Posodabljanje študijskega programa glede na ugotovljene učne izide oziroma 

kompetence diplomantov 

- Navesti vse sodelujoče visokošolske učitelje in sodelavce v programu 

- Vzpostaviti kontinuiran sistem izobraževanja in usposabljanja bodočih pedagogov 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da VZŠCE izpolnjuje 1.a), 1.b) in 1.c) standard 21. člena 

Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.  

 

Neskladnosti NI 

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

− sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

− sklenjenost kroga kakovosti: 

 

Visokošolski zavod ima vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti, kar se kaže v 

naslednjih dejavnikih: deluje Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ima 

Poslovnik kakovosti, izvaja merjenja zadovoljstva deležnikov, rezultate analizira in uvaja 

izboljšave ter spremlja trende zadovoljstva ter izvaja samoevalvacijo. Rezultate anket 

vključuje v samoevalvacijsko poročilo.  

Skupina strokovnjakov ugotavlja pomembno vlogo in pripravljenost vodstva za reševanje 

določenih manjših problemov, ki se pojavijo pri vseh deležnikih vključenih v izobraževalni 

sistem, ugotavlja pa tudi, da so deležniki v študijskem procesu premalo vključeni v pripravo 

samooevalvacijskega poročila, zato bi bilo smiselno že utečene poti obveščanja še 

nadgraditi, tako da se vsi deležniki seznanijo z za njih pomembno vsebino poročila. 

Ozaveščanje vseh deležnikov o pomenu SEP je ključen v zanki kakovosti in povezanosti 

zavoda ter deležnikov. 

 

Prednosti: 

- Dober prenos informacij med vodstvom in komisijo za kakovost 

Priložnosti za izboljšanje: 

- Poti obveščanja bi bilo smiselno še nadgraditi pri obveščanju o izsledkih SEP , tako 

da se vsi deležniki seznanijo z za njih pomembno vsebino in sodelujejo pri 

sprejemanju ukrepov za izboljšave.  

- Sistematično zbiranje in evalvacije predlogov okolja o potrebah po nadgradnji znanj 

in kompetenc v okolju - s poudarkom na programu Paliativna oskrba 
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Izpolnjevanje standarda kakovosti 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da VZŠCE izpolnjuje 2. standard 21. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.  

 

Neskladnosti NI 

 

SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

3. standard: Visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskega programa, ga 

pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, 

strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in disciplin (razvoja 

stroke), v katera se primerno umešča, ob evalviranju doseganja postavljenih 

ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po znanju in ciljev družbe – 

odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in posodobitve 

upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov.  

 

Ali je ob vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijski program še vedno 

vsebinsko in po sestavi dovršen, ali se ohranja povezanost učnih načrtov in 

predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa ter ali so vsebine 

povezane po horizontalni in vertikalni osi; ob upoštevanju 17. člena meril: 

 

Zaradi ožje specialnosti študijskega programa (Paliativna oskrba) se za vpis odločajo 

študenti, predvsem diplomanti zdravstvene nege, ki si želijo pridobiti napredna znanja na 

ožjem strokovnem področju. Do sedaj so se v program vpisovali študenti z bogatimi 

izkušnjami iz kliničnega okolja, ki zasedajo tudi vodilna delovna mesta v njihovih 

institucijah. V razgovorih izpostavijo, da že v prvem letniku izberejo temo, ki jo nadgradijo 

v drugem letniku in napišejo magistrsko delo. Študenti so vključeni v projektno delo preko 

magistrskih del.  

Strokovnjakom se pojavi vprašanje, ali je vsebina brez kliničnega usposabljanja primerna 

za morebitne študente brez izkušenj in o primerljivosti kompetenc takšnih diplomantov,  

zato skupina strokovnjakov predlaga zavodu, da razmisli o pogojih za vpis. VZŠCE je 

pojasnila, da bo predlog preučila. VZŠCE v vlogi navaja, da je študijski program Paliativna 

oskrba po sestavi in vsebini dovršen, vendar po mnenju strokovnjakov, kakor tudi mnenju 

nekaterih deležnikov v razgovorih program potrebuje nekaj vsebinskih uskladitev. Na 

osnovi razgovorov z delodajalci smo ugotovili, da so pridobljene kompetence diplomantov 

ustrezne, vendar gre za samo dva diplomanta zato je navedbo težko posplošiti. 

Sistemizacije delovnega mesta v socialnih in zdravstvenih zavodih ni, iz razgovora z 

direktorico socialnega zavoda izvemo, da je v njeni kompetenci takšno delovno mesto sicer 

razpisati, vendar ga do danes še ni. Pomočnica direktorice za zdravstveno nego in oskrbo 

iz Splošne bolnišnice Celje v razgovoru izpostavi potrebo po pridobljenih znanjih iz 

paliativne oskrbe skoraj na vseh področjih v bolnišnici, vendar sistemiziranih delovnih mest 

prav tako ni. Potrebna bi bila večja promocija programa in predstavitev potreb na 

Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

da bi uvideli potrebe po sistemizaciji delovnih mest z naprednimi znanji na področju 

paliativne oskrbe. V vlogi visokošolski zavod navaja, da so objave visokošolskih učiteljev 

povezane s študijskim oz. predmetnim področjem predmeta katerega nosilci oz. soizvajalci 

so, kar pa v učnih načrtih ni razvidno. 
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Prednosti: 

- Odprtost vodstva za pripombe različnih deležnikov pri prilagajanju in 

prenovi študijskega programa. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

− Razmisliti o prenovi pogojev za vpis v program (38. A členom ZViS) delovne 

izkušnje v trajanju vsaj enega leta v delovni enoti z umirajočimi bolniki  

− Razmisliti o prenovi študijskega programa s poudarkom na pridobitvi 

kompetenc za izvajanje paliativne oskrbe v kontaktu z uporabnikom  

− Večja proaktivnost pri spodbujanju povezav z nacionalnim koordinatorjem 

za pripravo smernic in sistemski ureditvi paliativne oskrbe in tujimi zavodi, 

ki imajo dobre izkušnje z organizacijo in izvajanjem študija paliative; 

− Vzpodbujati usmerjeno strokovno raziskovalno delo visokošolskih učiteljev 

na področju paliativne oskrbe. 

− Razvoj raziskovalne strategije za aplikativno raziskovanje na področju 

izboljšanja paliativne oskrbe v Sloveniji  

- Uskladiti vsebino učnih načrtov posameznih predmetov: 

• Reference nosilcev predmetov v učnih načrtih manjkajo ; 

potrebno je dodati od 3-5 referenc iz zadnjih petih let publiciranja 

za posamezen učni načrt. 

• Študijska literatura: precej tuje, pogrešamo delež slovenske (saj 

je npr. že v navodilih za mag. delo priporočeno polovico tuje in 

polovico domače literature Pravilnik za pripravo mag. dela – 12. 

člen); literaturo je potrebno aktualizirati. 

• Nesorazmerje med št. enot literature med posameznimi 

predmeti, npr. predmet s 5 ECTS (Pravni vidiki …) 24 enot 

literature, medtem ko predmet z 10 ECTS (Paliativna oskrba 

otrok) ima le 2 enoti literature. 

• Pri predmetu “Filozofsko podprta paliativna oskrba ob koncu 

življenja” se omenja belo listino EAPC, pri čemer je EAPC objavil 

vsaj 20 belih knjig. Potrebno je konkretizirati, za katero belo listino 

gre. 

- Predlogi glede spremembe predmetnika: 

• Predlaga se zamenjava izbirnega predmeta »Klinična supervizija« 

z rednim predmetom »Uvod v zdravstveno gerontologijo«; 

razmisliti o potrebi predmeta “Skrb za zdravje v vseh obdobjih 

življenja”, predlagamo tudi preimenovanje predmeta: 

“Prostovoljskost in skupine za samopomoč” v ”Neformalna oskrba 

in prostovoljska dejavnost”.  

• Predlaga se, da postane "Paliativna oskrba otrok in mladostnikov" 

obvezen predmet. Pri isti temi se predlaga dodajanje literature 

SIOPE “Standards of Care for Children with Cancer” v slovenskem 

jeziku (https://siope.eu/media/wp-

content/uploads/2013/09/Slovenian.pdf ).  

https://siope.eu/media/wp-content/uploads/2013/09/Slovenian.pdf
https://siope.eu/media/wp-content/uploads/2013/09/Slovenian.pdf
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• Predlagajo se novi izbirni predmeti, npr.: “Organizacija 

zdravstvenega in socialnega sistema Slovenije” in “Izobraževanje 

zdravstvenih delavcev in svojcev o paliativni oskrbi”.  

• Pri predmetu “Holistična obravnava neozdravljivo bolnih osnovana 

na znanstvenih metodah” se predlaga, da se več pozornosti 

nameni kvalitativnim raziskavam. 

• Uvedba vsebin s področja sodobnih smernic in zdravstvenih 

tehnologij v paliativni oskrbi. 

 

V podanih odgovorih VZŠCE navaja, da bodo podane zgoraj navedene spremembe 

temeljito proučili na Katedri za paliativno oskrbo in dekanskem kolegiju.  

 

Izpolnjevanje standarda kakovosti 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da VZŠCE izpolnjuje 3. standard 22. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.  

 

Neskladnosti NI 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo 

njegovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) načini in oblike poučevanja, njihov razvoj oziroma prilagojenost (vključno 

z viri):  

− različnim skupinam študentov, 

− različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

− potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 

 

Študijski program Paliativna oskrba se izvaja kot izredni študij na lokaciji fakultete v Celju. 

Pogoji za študij in obvezne sestavine študijskega programa so določeni, pregledni in 

razumljivi. Omogočajo uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti vseh deležnikov v 

študijskem procesu. Predpisani načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so za 

vsak predmet določeni oziroma navedeni v učnih načrtih.  

 

V vlogi je navedeno, da se pri projektnih nalogah pri predmetu Uvod v zdravstveno 

gerontologijo uporablja tudi vrstniško ocenjevanje, kar ni zavedeno v učnem načrtu, pa 

tudi študenti v razgovoru niso znali pojasniti takšno obliko ocenjevanja.  

 

V študijski program niso vpisani študenti z različnimi oblikami invalidnosti, zato študijska 

gradiva niso prilagojena. 

 

Visokošolski učitelji se poslužujejo različnih načinov poučevanja kot so frontalno 

poučevanje ter seminarske in projektne naloge. Skupina strokovnjakov ugotavlja, da bi 

bilo zaradi specifične narave poučevanega zdravstvenega področja paliativna oskrba tudi 
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smiselno uvesti v študijski program poučevanje s pomočjo klinične narative, ki bi lažje 

približala študentu individualizirano obravnavo bolnikov v okviru paliativne oskrbe.   

 

b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 

drugih oblik dela s študenti: 

 

Študijski program obsega v prvem letniku študija 7 obveznih predmetov. Pet predmetov 

(Holistična obravnava neozdravljivo bolnih osnovana na znanstvenih metodah, Filozofsko 

podprta paliativna oskrba ob koncu življenja, Uvod v zdravstveno gerontologijo, Starostna 

krhkost in najpogostejša kronična obolenja, Terapevtska komunikacija in etične dileme v 

paliativni oskrbi) je ovrednotenih z 10 ECTS, sestavljenih iz 70 % samostojnega dela 

študenta in 30 % kontaktnih ur, kar v praksi pomeni 75 kontaktnih ur za vsakega izmed 

predmetov. Prvi letnik nato še dopolnjujeta dva obvezna predmeta (Obvladovanje bolečine 

v paliativni oskrbi in Življenjska obdobja izgub in procesi žalovanja), ki sta ovrednotena s 

5 ECTS in sta sestavljena iz 70 % samostojnega dela študenta in 30 % kontaktnih ur. Drugi 

letnik je nato sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih vsebin in magistrskega dela.  

Študenti so s številom kontaktnih ur zadovoljni, dopolnjujejo jih s konzultacijami z 

visokošolskimi učitelji.      

 

c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študenti se za študij poslužujejo različnih gradiv, kot so učbeniki, drsnice predavanj in tudi 

strokovnih člankov. V knjižnici imajo na voljo različne podatkovne baze, kot so Medline, 

Emerald, EBSCO host, ProQuest, CINAHL za poglobljen študij in raziskovalno delo. 

Literatura, ki je navedena v učnih načrtih kot obvezna študijska literatura je pri več 

predmetih pretežno v angleškem jeziku. Literatura pri nekaterih študijskih predmetih je 

stara več kot 10 let, svetovano je, da se posodobi.   

 

č) delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Študenti izdelajo projektne in/ali aplikativne razvojno- raziskovalne naloge, ki jih 

predstavijo na študentskih konferencah, znanstvenih konferencah ali z objavo 

strokovnega/izvirnega ali preglednega znanstvenega članka. Vsak diplomant mora pred 

zagovorom magistrskega dela objaviti najmanj en strokovni/znanstveni prispevek izven 

VZŠCE. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 

 

V okviru študijskega programa Paliativna oskrba praktično izobraževanje študentov ni 

predvideno. Skupina strokovnjakov kakor tudi nekateri visokošolski učitelji pa so med 

razgovori ugotavljali, da je uvedba praktičnega izobraževanja za magistrske študente tega 

študijskega programa smiselna, saj študenti zaradi raznolikih predhodnih znanj za bolj 

poglobljeno razumevanje paliativne oskrbe rabijo tudi praktične izkušnje tekom študija.   

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 
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V začetku študijskega leta referat objavi urnik pedagoškega procesa, ki pa se na željo 

študentov, kar izvemo iz razgovorov lahko tudi spremeni, prav tako lahko študenti skupaj 

z visokošolskimi učitelji določijo izpitne roke ki jim odgovarjajo glede na zaposlitev v 

delovnem okolju. Na zavodu pripravijo študijski vodnik, kjer so zbrane vse pomembne 

informacije za študijsko leto (vsebine predmetov, nosilci in izvajalci predmetov, kontaktne 

informacije, pravilniki, navodila, študijski koledar, cenik, druge informacije o delovanju 

VZŠCE). 

 

f) ustreznost in usposobljenost kadrov v skladu s 13. členom meril ter 

zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 

 

V okviru Centra za vseživljenjsko učenje in karierno svetovanje visokošolski zavod 

organizira različne oblike usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev, tako na 

področju didaktičnih vsebin kot metod znanstveno-raziskovalnega dela. Vsi visokošolski 

učitelji, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa Paliativna oskrba imajo veljavno 

izvolitev v naziv. Poudariti je potrebno, da nekateri visokošolski učitelji nimajo prav 

nobenih izkušenj pri delu s paliativnim bolnikom, kakor tudi znanstveno-raziskovalnega 

dela povezanega s študijskim oz. predmetnim področjem predmeta.  

 

g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

Prostori so sodobno zasnovani in opremljeni. Omogočajo izvedbo celotnega študijskega 

programa na eni lokaciji in nudijo odlično delovno okolje za študij.  

 

Prednosti: 

- Predani študenti, motivirani za delo v paliativni oskrbi 

- Zadovoljni študenti z izvedbo in vsebino študijskega programa 

- Majhno število študentov omogoča neposreden in oseben stik med študenti, 

med študenti in učitelji, hkrati pa tudi poenostavlja organizacijo študija v 

trenutnih epidemioloških razmerah. 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Uporaba specifičnih metod poučevanja - klinična narativa / pacientova 

narativa na področju paliativne oskrbe. 

- V program dodatno vključiti ustrezno usposobljen kader - kompetentne 

strokovnjake z izkušnjami pri delu z bolnikom s področja zdravstvene nege 

(več medicinskih sester z izkušnjami pri delu s paliativnim bolnikom). 

- Za sam študij bi bilo pomembno, da bi predavatelji pripravili čim več 

študijskih gradiv, skript, učbenikov ali prevodov učbenikov. 

- Priporoča se uvedba kliničnega usposabljanja v socialnovarstvenih 

ustanovah in na bolnišničnih oddelkih visoke smrtnosti (oddelki onkologije, 

pulmologije, gastroenterologije, intenzivne terapije...) 

- Predlaga se uvedba terenskega poučevanja (strokovne ekskurzije) - obisk 

ene od uspešnih ustanov za paliativno oskrbo (Avstrija, Velika Britanija, itd.) 

 

Izpolnjevanje standarda kakovosti 
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Skupina strokovnjakov ugotavlja, da VZŠCE izpolnjuje 4. standard 23. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.  

 

Neskladnosti NI 

 

5. standard: Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) ali je vsem študentom ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s 

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in dokončanje 

študija: 

 

Študenti so seznanjeni z njihovimi študijskimi obveznostmi ter oblikami in načini 

preverjanja znanja, ki so določeni v učnih načrtih posameznega predmeta. Informiranje je 

zagotovljeno z objavami v študentskem informacijskem sistemu ter v študijskem vodniku.  

Študenti v razgovoru povedo, da jim na začetku predavanj visokošolski učitelji podajajo 

dovolj informacij ki so pomembne za študente pri izpolnjevanju študijskih obveznosti. Vsak 

študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek, iz katerega 

mora biti razvidna ocena odgovorov na posamezna vprašanja. Prav tako ima pravico do 

pojasnil glede dosežene ocene, in sicer v štirinajstih dneh od objave izpitnih rezultatov. 

Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, vloži prvi naslednji dan po koncu 

ustnega izpita ali tri delovne dni po objavi izpitnega rezultata pisnega izpita, pisno pritožbo 

z obrazložitvijo zoper izpitno oceno. Pisna pritožba mora biti naslovljena na dekana. 

 

Kljub temu, da so pravno formalno študentom zagotovljeni pogoji za dokončanje študija je 

bilo do sedaj odobrenih le 9 dispozicij magistrskega dela, magisterij sta zaključila le dva 

študenta. Ob razgovoru s študenti in mentorji ugotavljamo, da bi bilo za hitrejše 

dokončanje študija smiselno vzpodbujanje sistema hitrega prvega navezovanja stika med 

študentom in potencialnim mentorjem tudi z morebitnim razpisom tem magistrskih del, saj 

bi študenti tako lahko hitreje prišli v stik s predvideno temo in tudi lažje načrtovali 

eksperimentalni del magistrskega dela tekom študija.   

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

VZŠCE na podlagi 3. člena Statuta visokošolskih učiteljem in sodelavcem zagotavlja 

avtonomijo s svobodo raziskovanja in posedovanja znanja. Visokošolski učitelji in sodelavci 

se udeležujejo različnih posvetov, strokovnih in znanstvenih konferenc in usposabljanj 

izven organizacije visoke šole, pri tem jih vodstvo zelo podpira, kar je bilo izpostavljeno na 

razgovoru z dekanom. 

 

c) obveščenost deležnikov v skladu s 7. standardom 12. člena meril: 

 

Referat za študentske in študijske zadeve nudi vse informacije v zvezi z izvedbo študijskega 

programa, pogojih za napredovanje ali ponavljanje letnika ter druge informacije v zvezi s 

študijem vsakodnevno po telefonu, elektronski pošti in osebno v času uradnih ur referata. 

 

Prednosti: 
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- Visokošolski učitelji in sodelavci izkazujejo veliko stopnjo predanosti pri delu s 

študenti, ki jo ti še posebej pohvalijo. 

- Dobre materialne razmere povezane z izvajanjem študijskega programa.  

- Majhno število študentov omogoča sprotno, neformalno reševanje težav. 

 

Priložnosti za izboljšanje: 

 

- Promovirati program in izpostaviti potrebe po naprednih znanjih iz paliativne oskrbe 

v kliničnem okolju. 

- Dodatna podpora in usmeritve pri pripravi magistrskega dela (razpis in objava 

specifičnih tem za magistrski študij v e-učilnici, spodbujanje študentov za 

zaključitev študija). 

 

Izpolnjuje standarde kakovosti 

Skupina strokovnjakov ugotavlja, da VZŠCE izpolnjuje 5. standard 23. člena Meril za 

akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki se 

nanaša na zagotavljanje pravic deležnikov študijskem programu.   

 

Neskladnosti NI 

 

POVZETEK 

VZŠCE deluje od leta 2009 in izvaja eden dodiplomski Zdravstvena nega in eden 

podiplomski, magistrski študijski program Paliativna oskrba. Vzorčna evalvacija 

študijskega programa Paliativna oskrba je pokazala, da visoka šola deluje v skladu z 

veljavnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov. Strokovnjaki ugotavljamo, da ima visokošolski zavod še veliko priložnosti za 

izboljšanje študijskega programa Paliativna oskrba v smislu umestitve kliničnega 

usposabljanja in preoblikovanja nekaterih UE, ki lahko pomembno pripomorejo k 

učinkovitosti in kompetentnosti programa. Visoka šola mora v prihodnje okrepiti 

raziskovalno dejavnost na področju paliativne oskrbe, v raziskovanje pa pritegniti 

visokošolske učitelje, ki prihajajo iz kliničnega okolja, kakor tudi študente.   

 

SUMMARY  

 

VZŠCE has been operating since 2009 and carries out one undergraduate Nursing program 

and one postgraduate, master's degree program in Palliative Care. The sample evaluation 

of the study program Palliative Care showed that the college operates in accordance with 

the applicable Criteria for accreditation and external evaluation of higher education 

institutions and study programs. Experts note that the higher education institution still has 

many opportunities to improve the Palliative Care study program in terms of the placement 

of clinical training and the transformation of some study courses, which can significantly 

contribute to the efficiency and competence of the program. In the future, the college must 

strengthen its research activity in the field of palliative care and attract higher education 

teachers from the clinical environment, as well as students. 

 

Izpolnjevanje standardov kakovosti 
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Izpolnjuje standarde kakovosti 

Študijski program druge stopnje Paliativna oskrba izpolnjuje vse predpisane standarde 

skladno z veljavnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov 

in študijskih programov ( 1. in 2. standard 21. člena Meril ; 3. standard 22. člena; 4. 

in 5. standard 23. člena Meril    
Delno izpolnjuje standarde kakovosti 

/ 

Ne izpolnjuje standardov kakovosti 

/ 

 

Odličnost  
/ 

 

 

Priloge: 

- soglasje članov skupine strokovnjakov k poročilu. 

 

 

 


