Znanstveno raziskovalna skupina Fizioterapevtika – poslanstvo, vizija ter cilji
delovanja
1. Poslanstvo
Izvirno poslanstvo vsakega znanstvenika in vsake znanstveno raziskovalne skupine je
prispevati k razvoju družbe znanja. Izobraziti državljane v najširšem pomenu te besede pomeni
prispevati k hitrejšemu in intenzivnejšemu razvoju Slovenije, sosednih regij ter Evrope. Ta
vodilni cilj izhaja iz strateških dokumentov razvoja Republike Slovenije in smernic razvoja
evropskega raziskovalnega in visokošolskega prostora. Tem ciljem bo sledila znanstveno
raziskovalna skupina Fizioterapevtika.
Raziskovalna skupina ima kot svoje poslanstvo integracijo svojega raziskovalnega dela v ožji
lokalni prostor najbližje univerze, visokošolskega in univerzitetnega sistema na slovenskem,
kot tudi evropskega univerzitetnega prostora. Za uresničitev svojega poslanstva se bo
raziskovalna skupina povezovala lokalno z drugimi univerzitetnimi in visokošolskimi
institucijami, gospodarstvom in širšo družbo, tako v domačem, kakor tudi v širšem družbenem
prostoru.
Posebno poslanstvo raziskovalne skupine je osebni razvoja predvsem mladih raziskovalcev in
njihovega vključevanja v lokalno, slovensko in mednarodno skupnost raziskovalcev. To je
izjemno pomembno poslanstvo, tako na nivoju poslanske skupine, visokošolskega zavoda, kot
tudi širše, na ravni slovenske in evropske raziskovalne skupnosti.

2. Vizija
Fizioterapevtika si bo prizadevava postati ena vodilnih raziskovalnih skupin na področju
svojega delovanja, in sicer fizioterapije v ožjem smislu, kot tudi fizioterapije vključene v splošni
družbeni prostor zdravstvene dejavnosti, turizma, prostega časa in izobraževalnega procesa.
Sodobna raziskovanja na področju fizioterapije so dominantno interdisciplinarne, v njih pa se
prepletajo naravoslovne, družboslovne pa tudi humanistične vede. Ob takšnemu prepletanju
disciplin se bo dejavnost raziskovalne skupine usmerila predvsem v raziskovanja terapevtskih
posegov v mišično-skeletnem sistemu, v nevrofizioterapiji, nevrološkim obolenjem in
prirojenim malformacijam. Posebna pozornost bo ob sodelovanju z gospodarstvom in širšim
družbenim okoljem namenjena raziskovanju preventivnih dejavnosti, pri katerih fizioterapija
lahko poda še kako pomembne odgovore. Posebej bo pri tem izpostavljeno sodelovanje s
pedagoškimi službami in vzgojno-izobraževalnimi institucijami in Ministrstvom za šolstvo.
Preventivno delovanje je po sodobnih modelih preventive potrebno pričeti že v zgodnjih
razvojnih fazah.
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Poleg tega si bo raziskovalna skupina Fizoterapevtike prizadevala po vseh svojih močeh stopiti
tudi v mednarodni prostor kot referenčna znanstveno-raziskovalna ustanova na področjih
raziskovanja terapevtskih intervencij ter raziskovanja ustreznih modelov izobrazbe kadrov na
področju fizioterapije. To vstopanje v mednarodni prostor bo posebej intenzivno potekalo
preko sodelovanja v kratkih projektih, katerih namen bodo objave v mednarodnih
raziskovalnih revijah.

3. Področja delovanja








fizioterapevtski postopki s področja mišično-skeletnega sistema;
fizioterapevtski postopki s področja nevrofizioterapije;
fizioterapevtske preventivne dejavnosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga;
staranje prebivalstva in vloga fizioterapije pri ohranjanju zdravja te populacije;
razvoj kadrovske osnove v fizioterapiji;
izobraževalni proces na področju fizioterapije, neprekinjena prenova in izboljševanje;
družbeni položaj fizioterapije znotraj različnih gospodarskih panog.

4. Kratkoročni cilji








kadrovsko stabiliziranje, medsebojna izmenjava informacij o interesih, izkušnjah,
specifičnih znanjih;
administrativno urejevanje: registracija, urejanje pomožnega administrativnega okolja,
kadrovsko stabiliziranje administrativnega osebja;
povezovanje v prostoru, z ustreznimi organizacijami in nosilci profesionalnega dela;
povezovanje s komplementarnimi raziskovalnimi organizacijami;
pridobitev raziskovalne opreme;
pridobitev pristopa do podatkovnih baz;
pridobitev pristopa do relevantnih znanstvenih časopisov.

5. Srednjeročni cilji










prizadevanje za vključitev raziskovalcev v kontinuirano pedagoško delo;
vsebinsko in funkcionalno povezovanje pedagoškega in raziskovalnega procesa;
skupno načrtovanje medsebojnega povezovanja in podpore med katedrami in
znanstveno-raziskovalnimi skupinami;
oblikovanje skupnih raziskovalnih skupin s profesionalnim okoljem in načrtovanje
raziskovanj;
izvedba raziskovalnih projektov v profesionalnem okolju;
sistematična pomoč mladim raziskovalcem v procesu izobrazbe za raziskovalno delo;
objavljanje v mednarodnih in tujih indeksiranih revijah (SSI, SSCI, Current contents);
ustanovitev strokovne revije;
ustanovitev znanstvene revije.
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6. Dolgoročni cilji















nadaljevanje uspešne integracije znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela;
organizacija strokovnih in znanstvenih srečanj;
prepoznavnost znanstvene skupine v nacionalnih in mednarodnih znanstveno
raziskovalnih in strokovnih krogih;
pridobivanje raziskovalnih projektov na domačih razpisih;
pridobivanje projektov na mednarodnih razpisih;
kontinuirano in funkcionalno sodelovanje s profesionalnim okoljem;
pospešitev in izboljševanje sodelovanja z lokalnimi skupnostmi;
neprekinjeno delo na izboljševanju opreme in drugih infrastrukturnih elementov za
raziskovalno delo;
intenziviranje objavljanja v indeksiranih revijah;
izvajanje tržnih dejavnosti na področju izobrazbe kadrov v fizioterapiji;
izvajanje tržnih dejavnosti na področju raziskovalnega dela na matičnemu raziskovalnem
področju;
seznanjenje javnosti z raziskovalnim delom in rezultati posameznih raziskovalcev;
intenzifikacija dela na razvoju znanstvene revije k njeni indeksaciji v terciarnih bazah;
intenziviranje dela na promociji znanosti.

7. Prioritete
Kot prioritetne je potrebno zastaviti:
 temeljne znanstvene projekte, ki so največjega pomena za razvoj discipline v Sloveniji, za
razvoj pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela na zavodu ter za razvoj znanj,
veščin in sposobnosti raziskovalcev. Temeljni znanstveni projekti omogočajo
vključevanje mladih raziskovalcev in tako razširjanje znanstveno raziskovalne baze na
zavodu samem;
 podoktorske projekte, kot temeljno obliko ustvarjanja raziskovalne baze mladih ljudi, ki
bodo v bodočnosti baza razvoja znanstvenega in pedagoškega dela na zavodu. Zelo
zaželeni so tudi podoktorski projekti za gospodarstvo, ki bodo omogočili tesnejšo
povezavo zavoda in stroke;
 tematsko usmerjeni aplikativni raziskovalni projekti, projekti, ki se planirajo in izvajajo
skupaj s gospodarstvom oziroma družbenim okoljem, ki je zainteresirano za izsledke
takšnega projektnega dela.

Vodja raziskovalne skupine:
Prof. dr. Mladen Knežević
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