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UNIVERZA V LJUBLJANI  

ZDRAVSTVENA FAKULTETA 

 

REZULTATI ŠTUDENTSKE ANKETE O ZADOVOLJSTVU 

Z IZOBRAŽEVANJEM V KLINIČNEM OKOLJU 

Izvedena v sistemu VIS ob vpisu v višji letnik ali dodatno leto. 

Veljavnost od 21.8.2019 

Veljavnost do 15.10.2019 

Predvideno št. anketirancev - študentov 985 

Število oddanih anket 934 

Delež oddanih anket 94,82 % 
 

 

1. Kako bi ocenili vašo skupno izkušnjo z usposabljanjem v kliničnem okolju v študijskem 

letu 2018/2019? 
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Sodelujoči v anketi, N=934
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4 - dobro 5 - zelo dobro

Splošna ocena zadovoljstva s kliničnim usposabljanjem, 
N=934, povprečna ocena=4,15
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ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? 

 

CELOTNO BESEDILO TRDITVE                                                                                                        1 - sploh ne drži,  2 - ne drži,  3 - delno drži, 4 – drži, 5 - povsem drži 

V kliničnem okolju je bilo dovolj pomembnih učnih situacij. 

V kliničnem okolju je bilo dovolj možnosti za samostojno delo. 

S praktičnim usposabljanjem sem dopolnil/a strokovnoteoretična znanja izbranega študija. 

Fakultetni mentor praktičnega usposabljanja (mentor letnika ali druga kontaktna oseba na fakulteti) in klinični mentorji so učinkovito sodelovali. 

Pred začetkom usposabljanja sem na fakulteti dobil/a vse potrebne informacije. 

Po zaključku kliničnega usposabljanja (ali sproti) smo s fakultetnim mentorjem praktičnega usposabljanja (mentor letnika ali druga kontaktna oseba na fakulteti) opravili evalvacijo (refleksijo). 

Klinični mentorji so povezovali teoretična znanja s klinično prakso.  

Ostali zaposleni v kliničnem okolju so imeli spoštljiv odnos do študentov. 

Klinični mentorji so nudili ustrezno mentorsko podporo (vključevali so študente v delovni proces, odgovarjali na vprašanja, pomagali reševati težave, motivirali, dajali povratne informacije …) 

Usposabljanje v kliničnem okolju je potekalo v načrtovanih terminih, s katerimi sem bil/a pravočasno seznanjen/a. 

Klinični mentorji so imeli spoštljiv odnos do študentov. 

V kliničnem okolju mi je bilo zagotovljeno varno delo (osebna varovalna oprema, pripomočki ter seznanitev z njihovo pravilno uporabo…). 

S strani kliničnih mentorjev sem prejel/a ustrezno oceno. 
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V kliničnem okolju je bilo dovolj pomembnih učnih situacij.

V kliničnem okolju je bilo dovolj možnosti za samostojno delo.

S praktičnim usposabljanjem sem dopolnil/a strokovnoteoretična znanja izbranega…

Fakultetni mentor praktičnega usposabljanja (mentor letnika ali druga kontaktna…

Pred začetkom usposabljanja sem na fakulteti dobil/a vse potrebne informacije.

Po zaključku kliničnega usposabljanja (ali sproti) smo s fakultetnim mentorjem…

Klinični mentorji so povezovali teoretična znanja s klinično prakso.

Ostali zaposleni v kliničnem okolju so imeli spoštljiv odnos do študentov.

Klinični mentorji so nudili ustrezno mentorsko podporo (vključevali so študente v …

Usposabljanje v kliničnem okolju je potekalo v načrtovanih terminih, s katerimi sem…

Klinični mentorji so imeli spoštljiv odnos do študentov.

V kliničnem okolju mi je bilo zagotovljeno varno delo (osebna varovalna oprema, …

S strani kliničnih mentorjev sem prejel/a ustrezno oceno.
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KAKŠNE SO VAŠE POZITIVNE IZKUŠNJE V KLINIČNEM OKOLJU? 
N= 454 
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povezanost kliničih in šolskih mentorjev

spoznati različna področja dela

pomoč pri izibiri bodočega delovnega mesta

zanimiva delovišča, raznoliko delo

zadovoljstvo, potrpežljivost pacientov s študenti

pozitivne izkušnje

sproščeno vzdušje, pozitivna energija, dobri odnosi

pridobivanje na samostojnosti in samozavesti

dobri, odlični mentorji, pohvale mentorjem

nova znanja, nove izkušnje

povezovanje teorije s prakso, razumevanje in spoznavnaje poklica, delo s pacienti

odnos, sprejetost pri mentorjih, zaupanje študentom

odzivnost mentorjev, prenos znanja, pomoč in podpora

sprejetost v delovno okolje, vključevanje v tim

Število navedb
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KAKŠNE SO VAŠE NEGATIVNE IZKUŠNJE V KLINIČNEM OKOLJU? 

N=332 
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slaba komunikacija med fakulteto in mentorji

nespoštljiv odnos zaposlenih do pacientov

ocenjuje mentor, ki ni delal s študentom

slab odnos mentorjev do dela, stroke, naveličanost (slab vzgled)

preobsežno, prenaporno (klinika in predavanja)

preveč različnih mentorjev, menjavanje mentorjev

slabi odnosi v delovnem okolju

nespoštljiv odnos mentorjev do vsebin, ki se jih učimo na fakulteti

opravljali delo (s) srednjih medicinskih sester

nesprejetost v okolje, delovni tim

premalo povezave s teorijo, neskladje

premalo podpore s strani fakultete (informacije)

nerazumevanje in neupoštevanje študenta (pomanjkanje empatije, potrpežljivosti) s strani…

prevelika pričakovanja od študentov glede na predznanje, prezahtevno

slaba organizacija prakse (urnik, obveščanje, nadomeščanja, praksa v izpitnem obdobju,…

premalo ur kliničnega usposabljanja

izkoriščanje, kot dodatni kader, (predvsem za nego), nadomeščanje bolniških

slabo mentorstvo (ni bilo vodenja, potrebnih informacij, prepuščenost samemu sebi, mentor si ne…

nespoštljiv, neprijazen, odnos do študentov

nevključevanje študentov, premalo aktivnosti, praktičnega dela,  premalo samostojnosti, premalo…

ni bilo negativnih izkušenj

število navedb
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VAŠI PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE USPOSABLJANJA V KLINIČNEM OKOLJU: 

N=272 
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evalvacija s kliničnimi mentorji med in ob zaključku

nagrajevanje dobrih mentorjev

ponekod manj ur

več razumevanja študenta (potrpežljivost, empatija …), motiviranost mentorjev

mentor z ustrezno izobrazbo

več informacij, priprav s strani ZF o poteku praktičnega usposabljanja

več dejanske interakcije s pacienti

več možnosti za izbiro baze in časa opravljanja

določitev stalnega mentorja tekom vaj

manjše skupne, manj študentov na mentorja, več dela s kliničnim mentorjem

več podpore študentom tekom prakse s strani mentorjev in fakultete

boljši odnos do študentov

bolj raznoliko delo, praktično delo, več oddelkov

Boljša komunikacija (načrtovanje, navodila za mentorje, navodila za študente) med ZF in bazo

več uposabljanja mentorjev, seznanjanje z vsebinami študija

boljša razporeditev ur (področja, predmeti, letniki), organizacija (izvedba, ne v poletnih…

več samostojnega in strokovnega dela, zaupanje

boljša izbira mentorjev (usposobljeni, ki so pripravljeni …)

ni predlogov

več ur praks


