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ŽIVLJENJEPIS 

 

OSEBNI PODATKI  

 

 

                                                                                                                                

Doc.dr. Zlatka Rakovec-Felser, specialist klinične psihologije; 

- 1990: magisterij  »Psihosocialna obremenjenost bolnic z  ginekološkim malignomom 

in načini spoprijemanja z boleznijo«; 

- 1997: doktorska naloga »Bolečina kot kompleksen, bio-psiho-socialni pojav : 

kognitivno-behaviorističen model telesne bolečine«;  

- 2000: habilitacija,  FF U Ljubljana,  docentka za področje zdravstvene (medicinske) 

psihologije; 

- 2004: ponovna , habilitacija na FF Ljubljana za docentko s področja zdravstvene 

(medicinske) psihologije; 

 

              nosilec predmetov v študijskem letu 2016/2017:   

- Zdravstvena psihologija, Splošna medicina,  Medicinska fakulteta Univerze v 

Mariboru. 

- Življenjska obdobja izgub in procesi žalovanja, Paliativna oskrba,  magistrski študij, 

Visoka zdravstvena šola v Celju. 

- Antropološka in zdravstvena psihologija , magistrski študij, Fakulteta za zdravstvene 

vede Novo mesto.  
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STROKOVNO ORGANIZACIJSKO DELO 

                                                                       I. 

- 1974 do 2007:  v Splošni bolnišnici Maribor, kasnejši Univerzitetni Klinični Center 
Maribor, UKC:  
 
- 1974/1986: oddelek za psihiatrijo,  
- 1986/1994: oddelek za nevrologijo,  
- 1994/2007: klinični oddelek za ginekologijo in perinatalogijo; 
 
- 1989: »Sprostitev, življenjska radost in energija«, zvočni posnetek, kaseta: (besedilo 
Zlatka Rakovec-Felser ; glasba Bor Turel ; glas Boris Kralj). Maribor:  Založba Obzorja-  
Helidon). 
 
- 1991 – 1993: projekt »Prijaznejša bolnišnica«, vključen v Mrežo zdravih mest, WHO,  
 Maribor - zdravo mesto kot model zdrave prakse. 
 
- 1994 – 2007: članica uredniškega odbora glasila »Naša bolnišnica«, Splošna bolnišnica   

Maribor;  

- 1998: organizatorka seminarja z mednarodno udeležbo:  »Celostni pogled na bolnika 

– bolnik kot biopsihosocialno bitje«, Splošna bolnišnica Maribor, z zbornikom, 

Z.Rakovec-Felser/Elvira Žibrat, urednici.     

- 2000: organizatorka seminarja z mednarodno udeležbo »Celostni pogled na bolnika –     
Komunikacija bolnik, svojci – zdravnik, zdravstveno osebje«, Splošna bolnišnica 
Maribor, z zbornikom, Z.Rakovec-Felser/Elvira Žibrat, urednici.  
 
- 2000: strokovna monografija »Optimistično obvladovanje stresa«. Splošna bolnišnica 
Maribor. 
 
- 2005: soavtorstvo,  »Vodič za starše«. Avtor dr. Silva Burja. Splošna bolnišnica 
Maribor.   
 
- 2008: organizacija simpozija »Psihosocialni vidiki zdravja in bolezni«, Medicinska 

fakulteta Univerze v Mariboru, z zbornikom, Z.Rakovec-Felser/Darja Farazin.   

 

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO 

                                                                             II.  
- 1988-1990: raziskava »Psihosocialna obremenjenost pri malignih boleznih ter 

procesi poravnave z njo« v programskem sklopu »Diagnostika, zdravljenje in 
preprečevanje komplikacij malignih obolenj«, PORS 09 (Sacks A, Gorišek B).  
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- 1994/95: raziskava »Biopsihosocialna obremenjenost in proces izgorevanja 
zdravstvenega osebja«, s podporo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
zaključno poročilo, 1996. 
 

- 2005/2006: član raziskovalne skupine »Bio-psiho-socialni model kvalitete 
življenja«.  

 
- 2011/2012:  mentorstvo, študentska raziskava, priznanje, za dekanovo nagrado 

Medicinske fakultete  Univerze v Mariboru: Profesionalni burn-out v sistemu 
zdravstvene oskrbe prebivalstva /študenta Rok Petrovčič in Nace Žgavec . 

 

- 2014/2015: mentorstvo, študentska raziskava, priznanje, za dekanovo nagrado 
Medicinske fakultete  Univerze v Mariboru: »Priprava bolnika na stresogene 
postopke med hospitalizacijo : raziskava o pripravljenosti in psihološkem stanju 
bolnikov pred stresogenim postopkom – operacijo« /študentki Marjanca Matvoz in 
Špela Planinc. 
 

- 2016/2017: mentorstvo, študentska raziskava, za dekanovo nagrado Medicinske 
fakultete  Univerze v Mariboru: »Izgorevanje med študenti medicine«/Špela 
Planinc in Vid Žunko. 

Znanstvene monografije ali soavtorstva, doma in v tujini:  

- 1991: »Človek v stiski, stres in tesnoba : povod in posledica bolezni«,  monografija 

Založba Obzorja, Maribor, 1991.  

 

- 1997:  »Persönlichkeit, Streßverarbeitung bei Patientinnen mit Gynäkologischem 

Malignom«. V Kropiunigg U und Stacher A, editors.  „Ganzheitsmedizin und 

Psychoneuroimmunologie«. Facultas Universitätsverlag Wien, prispevek . 

 

- 2009: »Psihologija telesnega bolnika«, monografija, Založba Pivec, Maribor.  

 

- 2013: »Bio-psychosocial Model of Treatment the Chronically Ill : an integrated 

Approach to Chronic ill Persons«. monografija, Saarbrücken: AV Akademikerverlag.  

 

- 2014: »Motivation and Adherence in Management of Chronic Pain«. V Lofland P, 

editor. »Adherence to Treatment in Clinical Practice. Public Health in the 21st 

Century«. New York: Nova Science Publishers. 

 

PEDAGOŠKO DELO 

                                                                     III. 
 

- 1995: Medicinska psihologija: Višja zdravstvena šola v Mariboru, učno gradivo.  
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- 1997: učbenik Medicinska psihologija. Visoka zdravstvena šola, Maribor.  

- 2002: učbenik Zdravstvena psihologija. Visoka zdravstvena šola, Maribor.  

- 2006: Psihosomatski pristop v ginekologiji in perinatologiji. Poglavje. V Borko E in 

Takač i, urednika: Ginekologija in perinatologija. Učbenik.  Visoka zdravstvena šola, 

Maribor.  

- 1994 -2010: pisec učnega programa/predavatelj: Zdravstvena psihologija na Višji 

zdravstveni šoli, kasneje Visoki šoli za zdravstvene vede in nato Fakulteti za 

zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 

- od 2004 in naprej: pisec učnega programa/predavatelj: Zdravstvena psihologija, 

predstojnica Katedre za psihologijo  pri Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. 

- 2010/2011: pisec učnega programa/predavatelj: Zdravstvena psihologija,  študij  

fizioterapije,  Alma Mater Europaea/ Evropski center, Maribor. 

- 2012-2014: pisec učnega programa/predavatelj: Zdravstvena psihologija, študij 

psihologije, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. 

- 2012-2016: predavatelj: Zdravstvena in antropološka psihologija, magistrski študij,  

zdravstvene vede, Fakulteta za zdravstvene vede, Novo mesto. 

- 2017: pisec učnega programa/predavatelj: Življenjske izgube in procesi žalovanja, 

Paliativna oskrba, magistrski študij, Visoka zdravstvena šola, Celje. 

Članstvo v mednarodnih organizacijah: 

- 1993-1998: članica Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin, Wien, Austria;  

 

- 2009 -13: slovenska predstavnica v evropskem združenju European Health 

Psychology Society (National Delegate for Slovenia, EHPS); 

 

- 2013 – članica uredniškega odbora pri mednarodni založbi oz. reviji Health 

Psychology Research (SCIE, SSCI, A& HCI). 

 

Priznanja: 

 

1996: Urad za žensko politiko Vlade Republike Slovenije,  Za psihoterapevtsko delo v 

skupinah bolnikov »Kvaliteta življenja in osebnostno rast«. 

2016: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Za posebne zasluge pri nastanku, razvoju 

ter ugledu fakultete.  

Povezava do Cobiss-a:  COBISS.SI-ID:  Zlatka Rakovec-Felser [10482] 
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