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IZPITNI ROKI 2018/2019 

 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA 

2. LETNIK IZREDNO  
 
UČNA ENOTA: ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA S PEDIATRIJO  
 

1. izpitni rok:  Po dogovoru 

2. izpitni rok: 20.06.2019 ob 12.15 uri 

3. izpitni rok:  05.07.2019 ob 13.30 uri 

4. izpitni rok:  06.09.2019 ob 13.30 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
UČNA ENOTA: ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK Z GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVOM  
 

1. izpitni rok:  29.01.2019 ob 13.00 uri 

2. izpitni rok:  14.02.2019 ob 13.00 uri 

3. izpitni rok:  01.07.2019 ob 13.00 uri 

4. izpitni rok:  26.08.2019 ob 13.30 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
 
UČNA ENOTA: ZDRAVSTVENA NEGA INTERNISTIČNEGA BOLNIKA Z INTERNO MEDICINO 
 

Študent lahko opravlja pisni del izpita (v računalniški obliki) pri učni enoti Zdravstvena nega 
internističnega bolnika z interno medicino na dva načina, in sicer: 

- po razpisanih izpitnih rokih v izpitnih obdobjih, kjer pisni del izpita v računalniški obliki zajema 
vsa področja učne enote, 

- izven izpitnega obdobja z delnim preverjanjem znanja s testi v računalniški obliki, s 
posameznega področja učne enote (interne medicine, zdravstvene nege internističnega 
bolnika, dermatovenerologije, nevrologije).  Vsako izmed področij mora biti ocenjeno 
pozitivno za uspešno opravljen pisni del izpita. 

 

V primeru, da študent opravlja pisni del izpita po razpisanih izpitnih rokih v izpitnih obdobjih, kjer pisni 
del izpita (v računalniški obliki) zajema vsa področja učne enote, je pisni del izpita (v računalniški obliki) 
sestavljen iz 70 vprašanj (27 s področja interne medicine, 27 s področja zdravstvene nege 
internističnega bolnika, 8 s področja dermatovenerologije in 8 s področja nevrologije). Pisni del izpita 
(v računalniški obliki) traja 60 minut. 

 

V primeru, da študent opravlja pisni del izpita izven izpitnega obdobja z delnim preverjanjem  znanja s 
testi v računalniški obliki, s posameznega področja učne enote, velja: 

- Interna medicina – test  v računalniški obliki obsega 45 vprašanj in traja 45 minut. 
- Zdravstvena nega internističnega bolnika - test  v računalniški obliki obsega 45 vprašanj in 

traja 45 minut. 
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- Dermatovenerologija - test  v računalniški obliki obsega 20 vprašanj in traja 20 minut. 
- Nevrologija - test  v računalniški obliki obsega 20 vprašanj in traja 20 minut. 

Vsako izmed področij mora biti ocenjeno pozitivno za uspešno opravljen pisni del izpita. 

 

V študijskem letu bosta za preverjanje znanja s testi razpisana za vsako področje dva termina (prvi 
pred zimskim izpitnim obdobjem in drugi pred letnim  izpitnim obdobjem). Študent lahko pristopi v 
času študija na UM FZV maksimalno k dvema terminoma preverjanja znanja s testi s posameznega 
področja. 

 

- Študent se prijavi za opravljanje testa v računalniški obliki, s posameznega področja učne 
enote (interne medicine, zdravstvene nege internističnega bolnika, dermatovenerologije, 
nevrologije), najmanj 5 (pet) dni pred razpisanim rokom na seznamu prijav pri informatorju 
fakultete  (ni elektronske prijave). Tabela seznama prijav bo na voljo pri informatorju fakultete 
10 dni pred razpisanim rokom. 

- V kolikor študent ne bo pristopil k testu, se mora odjaviti s seznama prijav pri informatorju 3 
(tri) dni pred razpisanim rokom. 

- Seznam prijavljenih na opravljanje vsakega testa bo objavljen 2 (dva) dni pred razpisanim 
rokom na spletni strani fakultete. 

- Rezultati posameznega testa bodo hkrati s kriteriji ocenjevanja objavljeni na spletni strani 
fakultete v roku osmih dni po razpisanem roku. 

- Kriterij ocenjevanja je vedno enak, ne glede na način opravljanja izpita - redni roki v izpitnem 
obdobju, testi izven izpitnega obdobja. Enak kriterij ocenjevanja velja tudi pri testih s 
posameznega področja (interne medicine, zdravstvene nege internističnega bolnika, 
dermatovenerologije, nevrologije).  
 

 
OPRAVLJANJE TESTA IZ PODROČJA DERMATOVENEROLOGIJA: 
 
1. rok: 14. 11. 2018 ob 14:00 uri 
2. rok: 11. 03. 2019 ob 14:00 uri 
 
 
OPRAVLJANJE TESTA IZ PODROČJA NEVROLOGIJA: 
 
1. rok: 28. 11. 2018 ob 14:00 uri 
2. rok: 09. 04. 2019 ob 14:00 uri 
 
 
OPRAVLJANJE TESTA IZ PODROČJA INTERNA MEDICINA: 
 
1. rok: 20. 12. 2018 ob 14:00 uri 
2. rok: 10. 05. 2019 ob 14:00 uri 
 

OPRAVLJANJE TESTA IZ PODROČJA ZDRAVSTVENA NEGA INTERNISTIČNEGA BOLNIKA: 
 
1. rok: 18. 01. 2019 ob 14:00 uri 
2. rok: 03. 06. 2019 ob 14:00 uri 
 



3 / 4 

IZPITNI ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITA IZ ZDRAVSTVENE NEGE INTERNISTIČNEGA BOLNIKA Z INTERNO 
MEDICINO 
 

1. izpitni rok: 06.02.2019 ob 13.00 uri 

2. izpitni rok:  21.02.2019 ob 13.30 uri 

3. izpitni rok:  08.07.2019 ob 14.00 uri 

4. izpitni rok:  03.09.2019 ob 13.30 uri 

 
UČNA ENOTA: ZDRAVSTVENA NEGA NA GINEKOLOŠKO PORODNEM PODROČJU 
 
Skladno z učnim načrtom se opravi preverjanje znanja zadnji dan opravljanja kliničnih vaj.  
 
UČNA ENOTA: BIOFIZIKA, BIOKEMIJA 
 

1. izpitni rok:  07.06.2019 ob 13.30 uri ali po dogovoru 

2. izpitni rok:  24.06.2019 ob 12.30 uri 

3. izpitni rok:  28.08.2019 ob 14.00 uri 

4. izpitni rok:  13.09.2019 ob 14.00 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
UČNA ENOTA: SOCIOLOGIJA ZDRAVJA IN BOLEZNI 
 

1. izpitni rok:  27.06.2019 ob 12.00 uri 

2. izpitni rok:  11.07.2019 ob 14.00 uri 

3. izpitni rok:  20.08.2019 ob 14.00 uri 

4. izpitni rok:  09.09.2019 ob 14.00 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
UČNA ENOTA: ZDRAVSTVENA NEGA NA PEDIATRIČNEM PODROČJU 
 
Skladno z učnim načrtom se opravi preverjanje znanja zadnji dan opravljanja kliničnih vaj.  
 
UČNA ENOTA: ZDRAVSTVENA NEGA NA INTERNISTIČNEM PODROČJU 
 
Skladno z učnim načrtom se opravi preverjanje znanja zadnji dan opravljanja kliničnih vaj.  
 
UČNA ENOTA: JAVNO ZDRAVJE Z EPIDEMIOLOGIJO, MIKROBIOLOGIJO IN HIGIENO 
 

1. izpitni rok:  19.04.2019 ob 12.00 uri ali po dogovoru 

2. izpitni rok:  09.07.2019 ob 13.30 uri 

3. izpitni rok:  19.08.2019 ob 13.30 uri 

4. izpitni rok:  02.09.2019 ob 13.30 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
UČNA ENOTA: IZBIRNO KLINIČNO USPOSABLJANJE I 
 
Skladno z učnim načrtom se opravi preverjanje znanja zadnji dan opravljanja kliničnih vaj.  
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UČNA ENOTA: REHABILITACIJA, izbirna učna enota 
 

1. izpitni rok:  28.06.2019 ob 14:00 uri 

2. izpitni rok:  12.07.2019 ob 14.00 uri 

3. izpitni rok:  27.08.2019 ob 14.00 uri 

4. izpitni rok:  11.09.2019 ob 14.00 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
UČNA ENOTA: KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVU, izbirna učna enota 
 

1. izpitni rok:  26.06.2019 ob 12.30 uri ali po dogovoru 

2. izpitni rok:  10.07.2019 ob 14.00 uri 

3. izpitni rok:  29.08.2019 ob 13.00 uri 

4. izpitni rok:  12.09.2019 ob 14.00 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
UČNA ENOTA: OBVLADOVANJE KRONIČNIH BOLEZNI, izbirna učna enota 
 

1. izpitni rok:  17.06.2019 ob 12.00 uri 

2. izpitni rok:  02.07.2019 ob 13.00 uri 

3. izpitni rok:  21.08.2019 ob 13.00 uri 

4. izpitni rok:  10.09.2019 ob 14.00 uri 

Dodatni rok: Po dogovoru 

 
 
 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG z vsemi 
spremembami in dopolnitvami je objavljen na naslednji povezavi: 
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. 
 
Prijava na izpite je elektronska. Študent je sam odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit.  
 
ŠTUDENT SE PRIJAVI NA IZPIT IZ POSAMEZNE UČNE ENOTE NAJMANJ PET (5) DNI PRED RAZPISANIM 
IZPITNIM ROKOM, ODJAVI PA SE LAHKO NAJMANJ DVA (2) DNI PRED RAZPISANIM IZPITNIM 
ROKOM. 
 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx

