
 

 

 

 

 

RAZPIS ZA ŠTUDIJSKI OBISK 

 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (FZVNM) v sodelovanju z Društvom za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto na osnovi predhodnih dogovorov in sklenjene pogodbe o 

sodelovanju objavlja Razpis za študijski obisk študentov FZVNM v Antaliji, Turčija z namenom 

sodelovanja v projektu s področja krvodajalstva. Organiziran bo trening študentov v Antaliji od 

13. do 17. 12. 2016, udeležijo pa se ga lahko največ štirje (4) študenti FZVNM. Vse stroške 

študijskega obiska nosi organizator, študentje pa bodo sredstva za študijski obisk prejeli pred 

odhodom. 

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi zainteresirani študenti, ki ustrezajo naslednjim razpisnim pogojem:  

• znanje krvodajalstva vsaj v osnovah – zaželeno je, da so sami aktivni krvodajalci (prednost 

imajo študentje, ki so že sodelovali pri organizaciji študentskih krvodajalskih akcij),  

• znanje angleškega jezika,  

• odprtost za nove izzive, znanje in nove izkušnje, 

• tolerantnost do drugih kultur, migrantov in drugih ranljivih skupin,  

• podpiranje medkulturnega dialoga in anti-diskriminatorna prizadevanja,  

• zavzemanje za človekove pravice. 

 

Na razpis se prijavite s kratkim motivacijskim pismom, ki ga pošljete Komisiji za mednarodno 

mobilnost FZVNM v elektronski verziji (PDF oblika) na: mobilnost.fzvnm@gmail.com.    

Rok prijave na razpis je petek, 25. 11. 2016 do 12.00. 

V kolikor bo prijavljenih več študentov, ki bodo ustrezali zgoraj navedenim kriterijem, DRPDNM 

predvideva ožji izbor glede na povprečno oceno študija.  

 

Več informacij: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM) je partner v projektu 

Target 25, kjer je nosilec projekta Turški Rdeči polmesec (TRCS). Gre za projekt s področja krvodajalstva, ki v 

svojem praktičnem delu predvideva tudi treninge - usposabljanje prostovoljcev - študentov. Ker DRPDNM želi 

s projektom doprinesti tudi lokalnemu okolju, vabi študente FZVNM k sodelovanju v skupini, ki bo odpotovala 

na študijski obisk v Turčijo. Študijsko skupino bodo sestavljali projektni manager Mitja Bukovec, Savka Fejzić 
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kot strokovna sodelavka, Andreja Pleničar kot raziskovalka v projektu, Boštjan Novak, strokovni sodelavec za 

krvodajalstvo iz Rdečega križa Slovenije ter 3-4 študenti FZVNM. Na povabilo TRSC bo tako organiziran 

trening študentov v Antaliji od 13. do 17. 12. 2016, udeležijo pa se ga lahko največ štirje (4) študenti 

FZVNM. Vse stroške študijskega obiska nosi organizator, študentje pa bodo predhodno prejeli sredstva za 

študijski obisk na bančne račune. Za hrano, bivanje in prevoz je poskrbljeno. 

 

Za dodatna pojasnila se obrnite na predsednico Komisije za mednarodno mobilnost FZVNM, Katjo 

Krope, pred. (katja.krope@guest.arnes.si). 

 

Pohitite, je edinstvena priložnost za obisk tuje države in pridobitev kompetenc! 

 

Komisija za mednarodno mobilnost FZVNM  
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