
Fakult a zďravotníckych od-
borov Prešovskej univer zity
v Prešove je riešiteíom troj-
ročného projektu CCNUR-
CA Competency baserl
Curriculum Reform in Nur-
sing antl Caring in Western

Balkan Universities v programe TEMPUS.
Hlavnym cieíom projektu je reforma vysokoškolské-
ho vzdelávania sestier na partnerskych univer zitách
zktajinZapaďného Balkánu v sťtlade s princípmi kom-
p e tenčného v zďelávania, pr ofe s ion á Inych š tancl a rclov
platnych v Európskej rinii, Boloňskou deklaráciou,
ECTS a clirektívami Európskej komisie pre vzdeláva-
nie v regulovan}ch zďtavotníckych povolaniach.
Členovia kon zotcia:
Koordintrj ca inštit cia:
ODISEE Gent, Belgicko
Katholik Universiiy Leuven, Belgicko
HANZE, University of Appliecl Sciences Groningen,
Holandsko
Prešovská univer zitav Prešove/ Fakult a zďravotníc-
kych oclborov Slovensko
University of East Sarajevo, Bosna a Hercegovina
University of Mostar, Bosna a Hercegovina
University oí Zenica, Bosna a Hercegovina
University of Montenegro, Čierna Hora
Eqrem Qabej University of Gjirokastr a, Abánsko
"Fan S. Noli" University of Korca, Albánsko
University of Shkodra "Luigj Gurakllť', Albánsko

ministerstvá zdravotníctva a školstva v Albánsku,
Čiernej Hore, Srbsku a troch kantónov v Bosne a Her-
cegovine.
g.-lt.februára2015 sa na fakulte konalo pracovné za-
sadnutie kon zorcia. v rámci neho 48 ťtčastníkov bi-
Iancovalo priebeh riešenia projektu počas jeho prvého
roku rcalizácie. Jeclnotliví zástupcovia zo vzďeláva-
cích inštitťrcií prezentovali nové bakalárske študijné
programy a diskutovali so zástupcami ministerstiev
zďtavotníctva a školstva krajín Západného Balkánu
o poclmienkach ich pilotného testovania a zaveclenia
do systému vzďelávania sestier. Stretnutie v mene hos-
titeískej inštitticie otvorila doc. PhDr. Štefania Andra-
ščíková, PhD., MPH.

Vyročné hodnotiace stretnutie proiektu
trtrrďKJ etrA Keffi 'ffiffi traJ

Počas prvého roku riešenia projektu:
bola realizovaná analyza a porovnanie aktuáI-

nych študijn rch programov v odbore ošetrovateístvo
v partnerskych krajinách EÚ a Západného Balkánu
- bol vytvoreny koncepč^y rámec a štruktrira kom-
petenčne orientovaného bakalárskeho študijného
programu v srilade s direktívami EÚ, ECTS a Bolo-
ňskou cleklaráciou
- vytvorené nové bakalárske študijné programy v orl-
bore ošetrovateístvo
- prebehol vycvik učiteíov zo zíčastnenych univer-
zít zo Zápaďného Balkánu v oblasti metód teoretickej
a praktickej prípravy sestier, metócl hoclnotenia a tvor-
by kurikula.
- experti z inštitticií z člensk ch krajín EÚ pósobili ako
poradcovia pri tvorbe štuclijn ch programov.

Počas clvoch dní prebiehali aj práce v skupinách, ktoré
vieclli experti zkrqínBÚ, ktoré sťr členmi konzorcía.
Zástupcovia vzclelávacích inštitírcií a ministerstiev
s expertmi konzultovali pripravené študijné progra-
my, ktoré mali byť predložené v marci 2015 Európskej
komisii. Začiatok ich piloťného testovania bol stanove-
n} na nasleclujírci akaclemick r rok.
V nasledujírcom obclobí bude prebiehaí
- vyber študentov pre realizáciu pilotného testovania
vytvoren ch študijn ch programov v odbore ošetrova-
teístvo v krajinách Západného Balkánu
- pilotné vzdelávania sestier v bakalárskych študij-
n}ch programoch v partnerskych inštitťrciách
- príprava legislatívy pre ich implementáciu v rámci
kompetenčného vzdelávania sestier

zríaďenie trans-európskej siete
excelentnych v zďelávacích inšti-
tícií pre prípravu a vzdelávanie
v odbore ošetrovateístvo
- evalu ácia a akreditácia novych
štuctijny.h programov v partner-
skych krajinách Zápaďného Bal-
kánu.
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