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VABILO NA ~TUDENTSKO KONFERENCO

Alma Mater Europaea - ECM Vas vabi na
14. studentsko konferenco s podrocja zdravstvenih ved
v petek, 13. maja 2022.

Spostovani,
vljudno Vas vabimo k sodelovanju na 14. studentsk.i konferenci s podrocja zdravstvenih ved z
mednarodno udelezbo, ki bo potekala pod naslovom »Prihodnost zdravstvene stroke je vstop
studentov v raziskovalno delo«, v petek 13. maja 2022, in sicer online.
Alma Mater Europaea je s svojimi zdravstvenimi programi na dodiplomsk.i, magistrsk.i in
doktorsk.i stopnji, s ponosom prevzela kljuc in z veseljem prevzema odgovomost, da organizira
14. studentsko konferenco s podrocja zdravstvenih ved.
Vedozeljnost in raziskovanje sta kljucni vrednoti, za kateri bi si morali prizadevat:i vsi studentje.
Raziskovalna dejavnost je t:ista, k.i bo v prihodnje omogocala napredek in razvoj zdravstvene
stroke, pomemben prispevek k temu pa lahko doprinesejo prav studentje z aktivnim vstopom v
raziskovalno delo, zaradi inovat:ivnost:i mladih ljudi in zaradi potreb razvoja stroke domain v svetu.
Ucitelji in mentorji vseh visokosolsk.ih zavodov s podrocja zdravstva in mentotji klinicnega
usposabljanja vkljucujejo studente v vsebine in tehnike, ki bodo spremljale studente in ki jih bodo
student:i v praksi ustvarjalno razvijali dalje. V studiju, delu in raziskovanju je za celostno obravnavo
pacienta potrebno sodelovanje razlicnih strokovnjakov; ki med seboj sodelujejo in dopolnjujejo
znanje drug drugega. V ta namen se je treba povezovat:i in mrezit:i s sovrstnik.i.
Posebej zelim nagovorit:i studente vseh zdravstvenih fakultet in visok.ih sol v Sloveniji, da se ob
sodelovanju uciteljev odzovete povabilu studentov zdravstvenih programov Alma Mater
Europaea, ki kot gost:itelji konference vabijo k ustvatjalnemu sodelovanju.
Vljudno vabljeni k akt:ivnemu sodelovanju na 14. studentski konferenci s podrocja zdravstvenih
ved.
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SODELUJEJO: Alma Mater Europaea, Fakulteta za vede o zdravju Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvo Angele
Boskin, Faku lteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteta
za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Visoka zdravstvena sola v Celju, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

