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Shema izobraževanja na UM FZV

Zdravstvena nega 180 ECTS

Zdravstvena nega

1. Zdravstvena nega
2. Urgentna stanja v zdravstvu
3. Gerontološka zdravstvena nega
4. Preventivna in klinična prehrana
5. Integrirana obravnava kroničnih bolnikov

120 ECTS

1. STOPNJA
[Visokošolski 

strokovni]

2. STOPNJA
[Magistrski]

3. STOPNJA
[PhD]

Management v 
zdravstvu in 

socialnem varstvu

Zdravstvena nega 180 ECTS



PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI 2. STOPNJE 

UM FZV



Študijski programi 2. stopnje na UM FZV

Študij traja 2 leti = 4 semestre
pedagoškega procesa

Program obsega
3000 ur = 120 ECTS

Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega

Študijski smer:  Integrirana obravnava kroničnih bolnikov



VPISNA MESTA 2020/2021 – študijski programi 2. stopnje

redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni redni izredni

Zdravstvena nega Maribor

¬ smer Zdrav stv ena nega 9 15 2 2 2 (*) (2*)

¬ smer Urgentna stanja v  zdrav stv u 9 15 2 2 2 (*)

¬ smer Gerontološka zdrav stv ena nega 15 2

¬ smer Prev entiv na in klinična prehrana 8 15 2 2
¬ smer Integrirana obrav nav a kroničnih 

bolnikov
9 15 2 2

Management v zdravstvu in 

socialnem varstvu
Maribor 12 (*)

Kraj 

izvajanja

 

1. letnik

Slovenci in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega 

državljanstva in tujci iz držav nečlanic 

EU

Vzporedni študij

1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik

Študijski program

(*) - Vpisna mesta so skupna za državljane Republike Slovenije, državljane članic Evropske unije, 
državljane držav nečlanic Evropske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva. 



VPISNA MESTA 2020/2021 – študijski programi 2. stopnje

Študijska smer Zdravstvena nega – izredno se bo izvajala samo v primeru, če bo v 1.
letnik vpisanih vsaj 13 študentov. Študijska smer Urgentna stanja v zdravstvu – izredno
se bo izvajala samo v primeru, če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 13 študentov.
Študijska smer Preventivna in klinična prehrana – izredno se bo izvajala samo v primeru,
če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 13 študentov.
Študijska smer Gerontološka zdravstvena nega – izredno se bo izvajala samo v primeru,
če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 13 študentov.
Študijska smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov – izredno se bo izvajala samo v
primeru, če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 13 študentov.

UM FZV v študijskem letu 2020/2021 drugega letnika na smereh Gerontološka
zdravstvena nega ter Integrirana obravnava kroničnih bolnikov ne bo izvajala, zato se
kandidati z zaključenim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6.
2004, ter zaključenim visokošolskim strokovnim študijskim programom, sprejetim pred
11. 6. 2004 in študijskim programom za pridobitev specializacije, sprejetim pred 11. 6.
2004 (kandidati, ki bi se na študij radi prijavili pod točko 3 in 4), ne morejo vpisati.



Podiplomski študijski program ZDRAVSTVENA NEGA 2. stopnja

Študij traja 2 leti = 4 semestre
pedagoškega procesa

Študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega

Študijski smer:  Integrirana obravnava kroničnih bolnikov



Pridobljeni nazivi na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega

OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJA PRIDOBI MAGISTRANT NAZIV

Smer Zdravstvena nega
• magister zdravstvene nege, skrajšano: mag. zdr. nege                             
• magistrica zdravstvene nege, skrajšano: mag. zdr. nege.

Smer Urgentna stanja v zdravstvu
• magister zdravstvene nege s področja urgentnih stanj, 
skrajšano: mag. zdr. nege s podr. urg. st.                             
• magistrica zdravstvene nege s področja urgentnih stanj, 
skrajšano: mag. zdr. nege s podr. urg. st.

Smer Gerontološka zdravstvena nega
• magister zdravstvene nege, skrajšano: mag. zdr. nege                             
• magistrica zdravstvene nege, skrajšano: mag. zdr. nege.

Smer Preventivna in klinična prehrana
• magister preventivne in klinične prehrane, 
• skrajšano:  mag. prevent. in klin. prehr.                                                                                                                            

magistrica preventivne in klinične prehrane, 
skrajšano:  mag. prevent. in klin. prehr.

Smer Integrirana obravnava kroničnih pacientov
• magister integrirane obravnave kroničnega bolnika, 
skrajšano:  mag. integ. obr. knb.                                            
• magistrica integrirane obravnave kroničnega bolnika, 
skrajšano:  mag. integ. obr. knb.



Študijske obveznosti  – smer Zdravstvena nega

1. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNIH 
PREDMETI

1. LETNIK
LETNI

SEMESTER

2 OBVEZNIH 
PREDMETI

2 IZBIRNA 
PREDMETA

2. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

2 OBVEZNIH 
PREDMETA II.

2. LETNIK
LETNI

SEMESTER

1 IZBIRNI 
PREDMET

MAGISTRSKO
DELO



Predmetnik – smer Zdravstvena nega

1. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI

Raziskovanje in raziskovalna metodologija [10 ECTS]
Promocija zdravja in primarno zdr. varstvo [5 ECTS]
Teorije, koncepti in praksa zdr. nege [10 ECTS]
Na dokazih utemeljena zdravstvena nega [5 ECTS]
Terapevtski posegi v zdravstveni negi [5 ECTS]
Ocena zdravstvenega stanja posameznika [5 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI

Filozofija in etika v zdravstvu [10 ECTS]
Infekcijske bolezni 2 [10 ECTS]
Pravna vprašanja v ZN [10 ECTS]
Pedagogika z osnovami andragogike [10 ECTS]
Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja [10 ECTS]
Kemija in tehnologije v zdravstvu [10 ECTS]
Osnove svetovanja na področju zdr. nege [10 ECTS]
Uvod v raziskave mešanih metod v zdr. negi [10 ECTS]

2. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Gerontološka zdravstvena nega [15 ECTS]
Perioperativna zdravstvena nega [15 ECTS]
Javno zdravje [15 ECTS]
Kakovost in varnost v zdravstvu in ZN [15 ECTS]
Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi [15 ECTS]
Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi [15 ECTS]
Pridobivanje in vodenje projektov [15 ECTS]
Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu in ZN [15 ECTS]
Logistika v zdravstvu in zdravstveni negi [15 ECTS]
Mangement in voditeljstvo v ZN [15 ECTS]
Biomedicinska tehnologija [15 ECTS]

MAGISTRSKO DELO [15 ECTS]



Usposobljenost diplomanta smeri Zdravstvena nega

• Za predstavljanje teoretičnih vsebin in z dokazi podprte zdravstvene nege,
• za empirične analize v zdravstvu in zdravstveni negi,
• za organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene

nege,
• spremljanje izidov in učinkov zdravstvene nege ter dokumentiranje,
• za interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje

kakovostne obravnave bolnika.



Možnosti zaposlitve – smer Zdravstvena nega

• Zdravstveni zavodi (bolnišnice, zdravstveni domovi, itd.),
• socialni zavodi,
• javna uprava,
• prehrambena industrija,
• farmacija,
• izobraževalne in raziskovalne ustanove,
• obrambne organizacije,
• humanitarne organizacije,
• zasebni sektor,
• druge evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom.



Študijske obveznosti  – smer Urgentna stanja v zdravstvu

1. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNIH 
PREDMETI

1. LETNIK
LETNI

SEMESTER

2 OBVEZNIH 
PREDMETI

2 IZBIRNA 
PREDMETA

2. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

3 OBVEZNI 
PREDMETI II.

2. LETNIK
LETNI

SEMESTER

3 IZBIRNI 
PREDMETI

MAGISTRSKO
DELO



Predmetnik – smer Zdravstvena nega

1. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI

Raziskovanje in raziskovalna metodologija [10 ECTS]
Teorije, koncepti in praksa ZN [10 ECTS]
Na dokazih utemeljena zdravstvena nega [5 ECTS]
Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah [5 ECTS]
Klinična patofiziologija nujnih stanj [10 ECTS]
Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično
bolnega [10 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI I.

Triaža v urgentni dejavnosti [5 ECTS]
Dispečerstvo v zdravstvu [5 ECTS]
Tehnologija pri obravnavi nujnih stanj [5 ECTS]
Izbrane teme iz etike v urgentni zdravstveni negi [5 ECTS]

2. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Nujna stanja: bolezni in poškodbe [10 ECTS]

Farmakologija, toksikologija in terapevtske
intervencije [10 ECTS]

Simulacije nujnih stanj [5 ECTS]

MAGISTRSKO DELO [15 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI II.

Urgentna stanja v pediatriji [5 ECTS]
Nujna stanja v zdravljenju bolečine in paliativni
oskrbi [5 ECTS]
Učinkovito sporazumevanje in spoprijemanje
s stresom v posebnih razmerah dela [5 ECTS]
Nujna stanja v intenzivni interni medicini [5 ECTS]
Nujna stanja v kirurški intenzivni medicini [5 ECTS]



Usposobljenost diplomanta smeri Urgentna stanja v zdravstvu

Diplomanti bodo kompetentni za:
• delovanje v kompleksnih in nepredvidljivih okoliščinah,
• samostojno obravnavo zapletenih strokovnih vprašanj,
• obravnavo in kritično oceno urgentnih stanj v zdravstvu,
• kakovostno in zanesljivo zgodnjo triažo bolnikov in poškodovancev na

terenu in urgentnih centrih s poznavanjem ocenjevalnih lestvic
• izvajanje nujnih diagnostičnih postopkov in sodelovanje pri terapevtskih

ukrepih na terenu in v urgentnem centru.



Možnosti zaposlitve - smer Urgentna stanja v zdravstvu

Usposobljen kader s področja urgentne zdravstvene nege bo zaposljiv:
• v predbolnišničnem okolju (ambulante družinske medicine, prehospitalne enote,

motorist reševalec, helikopterska enota nujne medicinske pomoči) in
• bolnišničnem okolju (sprejemni urgentni oddelek, oddelki intenzivne medicine in

intenzivne nege), kakor tudi v združenih urgentnih centrih, ki se ustanavljajo na
nivoju države.



Študijske obveznosti  – smer Gerontološka zdravstvena nega

1. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNI 
PREDMETI

1. LETNIK
LETNI

SEMESTER

1 OBVEZNI 
PREDMET

2 IZBIRNA 
PREDMETA

2. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNI 
PREDMETI

2. LETNIK
LETNI

SEMESTER

1 OBVEZNI 
PREDMET

MAGISTRSKO
DELO

1 IZBIRNI 
PREDMET



Predmetnik – smer Gerontološka zdravstvena nega

1. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI

Raziskovanje in raziskovalna metodologija [10 ECTS]
Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege [10 ECTS]
Na dokazih utemeljena zdravstvena nega [5 ECTS]
Etika, filozofija in znanost v zdravstvu [5 ECTS]
Gerontološka zdravstvena obravnava [10 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI I.

Management in ekonomija v zdravstvu in
zdravstveni negi [10 ECTS]
Pravna vprašanja v zdravstveni negi [10 ECTS]
Pedagogika z osnovami andragogike [10 ECTS]
Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja [10 ECTS]

2. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Gerontološka zdravstvena nega in paliativna
oskrba [10 ECTS]
Socialna gerontologija in socialno delo [10 ECTS]
Patofiziologija staranja [5 ECTS]
Obvladovanje bolečin in paliativna oskrba [5 ECTS]
Starostnik in kronične bolezni [10 ECTS]

MAGISTRSKO DELO [15 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI II.

Okužbe v zdravstvu [5 ECTS]
Ergonomski pristopi v zdravstvu [5 ECTS]
Vloga IKT v življenju starostnika [5 ECTS]



Usposobljenost diplomanta smeri Gerontološka zdravstvena nega

Z dodatno izobrazbo bodo medicinske sestre pridobile specifične
kompetence ugotavljanja, načrtovanja, izvajanja aktivnosti pri posameznih
boleznih ali stanjih in s tem prispevek k bistveno večji kakovosti zdravljenja,
oskrbe in nadzora, kakor tudi vodenja. S tem bo tudi zagotovljena
racionalnejša poraba finančnih sredstev v zdravstvenem in socialnem
sistemu.



Možnosti zaposlitve - smer Gerontološka zdravstvena nega

Diplomanti s področja gerontološke zdravstvene nege bodo 
zaposljivi v:
• zavodih institucionalnega varstva za starejše,
• patronažnem varstvu,
• ambulantah družinske medicine in v bolnišničnem okolju.



Študijske obveznosti  – smer Preventivna in klinična prehrana

1. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNI 
PREDMETI

1. LETNIK
LETNI

SEMESTER

4 OBVEZNI 
PREDMET

1 IZBIRNI 
PREDMET

2. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

3 OBVEZNI 
PREDMETI

2. LETNIK
LETNI

SEMESTER

1 OBVEZNI 
PREDMET

MAGISTRSKO
DELO

2 IZBIRNA 
PREDMETA1 IZBIRNI 

PREDMET



Predmetnik – smer Preventivna in klinična prehrana

1. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI

Raziskovanje in raziskovalna metodologija [10 ECTS]
Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege [10 ECTS]
Na dokazih utemeljena zdravstvena nega [5 ECTS]
Promocija zdravja in primarno zdravstveno
varstvo [5 ECTS])
Osnove preventivne in klinične prehrane [5 ECTS]
Biokemija in presnova [5 ECTS]
Patofiziologija prehrane [5 ECTS]
Preventivna prehrana [10 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI I.

Sestava in kakovost živil [5 ECTS]
Etične dileme v prehranski podpori posameznika [5 ECTS]
Kvalitativne raziskovalne metode [5 ECTS]
Kvantitativne raziskovalne metode [5 ECTS]

2. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Proces prehranske obravnave bolnika [10 ECTS]
Klinična prehrana [10 ECTS]
Oblike prehranske oskrbe in medicinska
prehrana [5 ECTS]
Izbrana poglavja iz varne hrane [10 ECTS]

MAGISTRSKO DELO [15 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI II.

Alternativne oblike prehranjevanja [5 ECTS]
Koristna hranila in koristni mikroorganizmi [5 ECTS]
Medicinska prehrana na domu [5 ECTS]
Prehrana dojenčkov, otrok in mladostnikov [5 ECTS]
Prehrana v obdobju starosti [5 ECTS]
Prehrana športnika [5 ECTS]
Motnje hranjenja [5 ECTS]
Nutricevtika in prehranska dopolnila [5 ECTS]
Debelost [5 ECTS]
Klinična prehrana nosečnice [5 ECTS]



Usposobljenost diplomanta smeri Preventivna in klinična prehrana

Diplomant bo z dodatnim poglobljenim znanjem pridobil sposobnost
samostojno oceniti prehrambeno stanje, ki ga bo skupaj z bolnikovo
diagnozo, ob upoštevanju vseh socialnih, ekonomskih in kulturnih dejavnikov
okolja, v katerem se bolnik nahaja, znal sestaviti pravilno dieto oz. način
prehrane, ki je sestavni del celotne obravnave bolnika.



Možnosti zaposlitve - smer Preventivna in klinična prehrana

Diplomanti bodo zaposljivi v:
• zdravstvenih domovih, preventivnih centrih,
• zdravstveno vzgojnih centrih,
• zavodih za zdravstveno varstvo,
• bolnišnicah,
• domovih za ostarele,
• obratih javne prehrane,
• hotelih in zdraviliščih,
• vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, šole, dijaški domovi),
• farmacevtski industriji,
• turizmu,
• športno-rekreativnih centrih, nevladnih organizacijah ter
• v živilsko pridelovalni in/ali predelovalni industriji.



Študijske obveznosti  – smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov

1. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNI 
PREDMETI

1. LETNIK
LETNI

SEMESTER

3 OBVEZNI 
PREDMETI

2 IZBIRNA 
PREDMETA

2. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

3 OBVEZNI 
PREDMETI

2. LETNIK
LETNI

SEMESTER

1 OBVEZNI 
PREDMET

MAGISTRSKO
DELO

2 IZBIRNA 
PREDMETA2 IZBIRNA 

PREDMETA II.



Predmetnik – smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov

1. LETNIK
OBVEZNI PREDMETI

Raziskovanje in raziskovalna metodologija [10 ECTS]
Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege [10 ECTS]
Na dokazih utemeljena zdravstvena nega [5 ECTS]
Anatomija, fiziologija in patof. v napredni praksi [5 ECTS]
Celostna obravnava kroničnih nenalezljivih bolezni[5 ECTS]
Napredna ocena zdr. stanja in klinično odločanje [5 ECTS]
Voditeljstvo in manag. za kakovost in varnost
pacientov [5 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI I.

Zdravje populacije in integracija v napredno
prakso ZN [5 ECTS]
Integrirana oskrba v skupnosti [5 ECTS]
Zdrav življenjski slog pri kroničnih nenalezljivih
boleznih [5 ECTS]
Promocija zdravja [5 ECTS]
Preventivna prehrana [5 ECTS]
Obravnava kroničnega bolnika na domu [5 ECTS]

2. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Farmakologija s toksikologijo [5 ECTS]
Integrirano preprečevanje in obvladovanje kron.
nenalez. bol. [5 ECTS]
Klinična praksa [10ECTS]
Izbrana poglavja iz varne hrane [10 ECTS]
Medsebojni odnosi in kom. v napredni praksi ZN [5 ECTS]

MAGISTRSKO DELO [15 ECTS]

IZBIRNI PREDMETI II.

Zdravila, pacient in kronična bolezen (zimski) [5 ECTS]
Informatika v napredni praksi ZN (zimski) [5 ECTS]
Psihosocialna rehabilitacija in skupnostna
obravnava (zimski) [5 ECTS]
Komplementarna holistična obravnava (zimski) [5 ECTS]
Ergonomija in ergonomska tveganja v
zdravstvu (zimski) [5 ECTS]
Napredna praksa v onkološki ZN (zimski) [5 ECTS]
Pisanje, publiciranje in prom. Znanstveno
raz. dela (letni) [5 ECTS]
Napredno kvalitativno raziskovanje (letni) [5 ECTS]
Napredno kvantitativno raziskovanje (letni) [5 ECTS]
Uvod v raziskave mešanih metod (letni) [5 ECTS])
Modeli, teorije in koncepti za zdravje populacije (letni) [5 ECTS])
Uporaba dokazov v zdravstvu in socialnem varstvu (letni) [5 ECTS])



Usposobljenost diplomanta smeri Integrirana obravnava kroničnih bolnikov

Študent bo pridobil znanje, da razvije napredna znanja in veščine z ožjega
strokovnega področja integrirane preventive, celostne obravnave in vodenja
pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo ter kritično zavedanje o tekočih
vprašanjih, pomembnih za to prakso. Študij omogoča tudi jasen karierni
razvoj medicinske sestre v zdravstvenem sistemu in je primerljiv z
izobraževanjem medicinskih sester v zahodnoevropskih državah.



Možnosti zaposlitve - smer Integrirana obravnava kroničnih bolnikov

Diplomanti bodo zaposljivi v:
• na primarnem nivoju zdravstvenega varstva (v zdravstvenih

domovih, npr. v ambulantah družinske medicine),
• na ostalih področjih sekundarne in terciarne ravni zdravstvenega

varstva (bolnišnična dejavnost, zunaj bolnišnični zdravstveni
dejavnosti, specialistične ambulante),

• v socialno-varstvenih zavodih, negovalnih bolnišnicah in
• v drugih organizacijah povezanih z zdravstvom in zdravstveno nego.
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ŠOLNINA PO SMEREH 

Zdravstvena nega 

1. letnik: 3.390,00 EUR

2. letnik: 3.680,00 EUR

Gerontološka 

zdravstvena nega 

1. letnik: 3.400,00 EUR

Urgentna stanja v 

zdravstvu

1. letnik: 3.500,00 EUR

2. letnik: 3.680,00 EUR

Preventivna in klinična 

prehrana

1. letnik: 3.500,00 EUR

2. letnik: 3.680,00 EUR

Integrirana obravnava 

kroničnih bolnikov

1. letnik: 3.500,00 EUR



Podiplomski študijski program 2. stopnje 
MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM 

VARSTVU
(v sodelovanju s UM FOV)

V študijskem letu 2020/2021 
izvaja 1. letnik UM FOV. 
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Pridobljeni nazivi na študijskih programih 2. stopnje

OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJA PRIDOBI MAGISTRANT NAZIV

Management v 
zdravstvu in 

socialnem varstvu

Magister / Magistrica 
zdravstveno-

socialnega 
managementa

mag. zdr. – soc. 
manag.



Študijske obveznosti  – Management v zdravstvu in socialnem varstvu

1. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

2 OBVEZNIA
PREDMETA

1. LETNIK
LETNI

SEMESTER

2 OBVEZNA 
PREDMETA

2 IZBIRNA 
PREDMETA

2. LETNIK
ZIMSKI

SEMESTER

4 OBVEZNE 
PREDMETE

2. LETNIK
LETNI

SEMESTER

1 IZBIRNI 
PREDMET

MAGISTRSKO
DELO

2 IZBIRNA 
PREDMETA



Predmetnik – Management v zdravstvu in socialnem varstvu

OBVEZNI PREDMETI

Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih
in socialnih organizacijah [10 ECTS]
Management v zdravstvenih in socialnih
organizacijah [8 ECTS]
Informacijsko komunikacijske tehnologije v
zdravstvenih in socialnih organizacijah [10 ECTS]
Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih
organizacijah [8 ECTS]
Procesni management v zdravstvenih in
socialnih organizacijah [8 ECTS]
Ekonomika v zdravstvenih in socialnih
organizacijah [8 ECTS]
Ravnanje z ljudmi in komuniciranje v
zdravstvenih in socialnih organizacijah [7 ECTS]
Vplivi okolja na zdravje [7 ECTS]

1. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah [6 ECTS]
Na teorijah in dokazih utemeljeno zdravstvo v
zdravstveno socialnem varstvu [6 ECTS]
Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za
načrtovanje [6 ECTS]
Ergonomski pristopi v zdravstvu in zdravstveno
socialnem varstvu [6 ECTS]
Pravna ureditev v zdravstvenih in socialnih
organizacijah [6 ECTS]
Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje [6 ECTS]

MAGISTRSKO DELO [24 ECTS]

2. LETNIK
IZBIRNI PREDMETI

Sistemi razvoja kadrov v zdravstvenih in socialnih
organizacijah [6 ECTS]
Standardizacija na področju zdravstvenega in
socialnega varstva [6 ECTS]
Management in voditeljstvo v zdravstveni negi [6 ECTS]



Usposobljenost diplomanta - Management v zdravstvu in socialnem varstvu

Študijski program bo omogočil diplomatom kompetentno in fleksibilno
vodenje in upravljanje na strateškem kot tudi na operativnem nivoju ter
organizacijsko spreminjanje delovanja zavodov z ozirom na zahteve in
spremembe v okolju.



Možnosti zaposlitve | ŠOLNINA - Management v zdravstvu in socialnem varstvu

• Zdravstveni zavodi, 
• javna uprava, 
• finančni sektor, 
• prehrambena industrija, 
• farmacija, 
• izobraževalne in raziskovalne 

ustanove, 
• obrambne organizacije, 
• humanitarne organizacije, 

• zasebni sektor, 
• druge evropske in svetovne 

organizacije povezane z zdravstvom,
• zavarovalnice, 
• državnauprava, 
• svetovalne službe.

ŠOLNINA - Izredni študij
• 2.letnik: 2.781,00  EUR



Podiplomski študijski program 
ZDRAVSTVENA NEGA 

3. stopnja

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov (180 ECTS) 
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Temeljni cilji študijskega programa 

Študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega predstavlja vertikalno
izobraževanje zdravstvene nege, kot znanstvene discipline v slovenskem
prostoru.

Doktorski študijski program študentom omogoča poglobljeno razumevanje
teoretskih in metodoloških konceptov, usposobljenost za samostojno
razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s
preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev.



VPISNA MESTA 2020/2021 – študijski program 3. stopnje

Visokoš
olski 

zavod

Doktorski 
študijski 
program

Število vpisnih mest za državljane Republike 
Slovenije in EU

Število vpisnih mest za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva

Vpis v 1. letnik
Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)
Vpis v 1. letnik

Vpis v višji letnik (po merilih za 
prehode oziroma pod pogoji za 

hitrejše napredovanje)

redni izredni
2. 

letnik 
redni

2. 
letnik 

izredni

3. 
letnik 
redni

3. 
letnik 

izredni
redni izredni

2. 
letnik 
redni

2. 
letnik 

izredni

3. 
letnik 
redni

3. 
letnik 

izredni

FZV
Zdravstven
a nega

8 3 (*) 3 (*) (*)

(*) - Vpisna mesta so skupna za 2. in 3. letnik tako za državljane Republike Slovenije, državljane članic Evropske unije, 
državljane držav nečlanic Evropske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva. 



Pridobljeni naziv na študijskih programih 3. stopnje

OB ZAKLJUČKU ŠTUDIJA PRIDOBI ZNANSTVENI NAZIV

Zdravstvena nega

doktor / doktorica 
znanosti

dr.



Predmetnik 1. LETNIK – študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega

OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK

Zdravstvena nega in metode

znanstvenoraziskovalnega dela [6 ECTS]

Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege [6 ECTS] 

Napredne kvalitativne metode raziskovanja  [6 ECTS]

Na dokazih utemeljena zdravstvena nega [9 ECTS]

Napredne kvantitativne metode raziskovanja [6 ECTS]

Individualno raziskovalno delo I [3 ECTS] 

Prenosljiva znanja [3 ECTS] 

Individualno raziskovalno delo II [3 ECTS] 

NABOR IZBIRNIH REDMETOV 1. LETNIK
(študent izbere 3 predmete)

Kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi [6 ECTS]

Pravni vidiki v zdravstveni negi [6 ECTS]

Merjenje učinkov zdravstvene nege pri pacientu [6 ECTS]

Zdravstvena politika in javno zdravje [6 ECTS]

Skrb za ljudi s kroničnimi boleznimi [6 ECTS]

Tehnologije v zdravstvu [6 ECTS]

Otroci, mladostniki in družina [6 ECTS]

Management v zdravstvu [6 ECTS]

Mentalno zdravje [6 ECTS]

Ekonomika zdravstvenega varstva [6 ECTS]

Psihologija in sociologija v zdravstvu [6 ECTS]

Logistika v zdravstvu [6 ECTS]

Znanost in umetnost skrbi za kakovost in varnost 

oskrbe pacienta [6 ECTS]

Raziskave mešanih metod v ZN [6 ECTS]

Infekcijske bolezni- izbrana poglavja [6 ECTS]

Klinične simulacije v izobraževanju zdravstvene nege[6 ECTS]

Primarna zdravstvena nega [6 ECTS]

Refleksivna praksa v edukaciji zdravstvene nege [6 ECTS]

Zdravstvena nega v onkologiji [6 ECTS]

Razumevanje paliativne nege in nege umirajočih [6 ECTS]

Znanost skrbi: spreminjanje okolja v praksi [6 ECTS]

NABOR IZBIRNIH REDMETOV 1. LETNIK
(študent izbere 3 predmete)

Gerontološka zdravstvena nega [6 ECTS]

Ergonomski in kineziterapevski pristop do bolnika [6 ECTS]

Gerontološka zdravstvena nega ljudi z demenco [6 ECTS]

Preventivna prehrana in dietetika [6 ECTS]

K osebi usmerjena zdravstvena nega [6 ECTS]

Supervizija [6 ECTS]

Skrb in emocionalno delo v zdravstveni negi [6 ECTS]

Podatkovna analitika v zdravstveni negi [6 ECTS]



Predmetnik 2. in 3. letnik– študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega

2. LETNIK
ZIMSKI SEMESTER

Individualno raziskovalno delo III [24 ECTS]
Seminar I [6 ECTS]

2. LETNIK
LETNI SEMESTER

Individualno raziskovalno delo IV [24 ECTS]
Seminar II [6 ECTS]

3. LETNIK
ZIMSKI SEMESTER

Individualno raziskovalno delo IV [24 ECTS]
Seminar III [6 ECTS]

3. LETNIK
LETNI SEMESTER

DOKTORSKA DISERTACIJA           30 ECTS



Študent si pred vpisom 
izbere mentorja in ima 
izdelan osnutek teme 
doktorske disertacije iz 
izbranega ožjega 
področja, iz katerega 
namerava doktorirati. 

1. letnik IRD
študentje z izbranim 
mentorjem pripravijo in 
predstavijo osnutek 
dispozicije doktorske 
disertacije.

2. letnik IRD
Samostojno raziskovalno 
delo, pregledni 
znanstveni članek, 

priprava za udeležbo na 
konferencah, priprava 
članka za objavo v reviji z 
IF

3. letnik IRD
Izvesti raziskovalno delo 
doktorske disertacije, 
aktivna udeležba na 
konferenci, oddaja članka 
za objavo v reviji z IF.



Šolnina

Izredni študij
1. letnik: 4.750,00 EUR
2. letnik: 4.750,00 EUR
3. letnik: 4.750,00 EUR



Mednarodno sodelovanje

ERASMUS mobilnost študentov

ERASMUS mobilnost pedagoškega 
in nepedagoškega kadra

Bilateralni sporazumi



Odlični pogoji za študij

Zaposljivost diplomantov 
UM FZV doma in v tujini

Sodobne didaktične metode

Znanje za učinkovit prenos v prakso

Ugledni domači in tuji
visokošolski učitelji

Velika možnost in izbirnost 
mednarodne izmenjave 

študentov 

Najsodobneje opremljeni 
simulacijski center in učilnice

Izobraževanje podprto z najsodobnejšo
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

Izbirnost študijskih vsebin

Odlični diplomanti
Pester študentski utrip 

in obštudijska dejavnost

Prednosti študija na UM FZV



Druge aktivnosti

Poletne/zimske šole

Raziskovalno delo

Sodelovanje v 
humanitarnih 

odpravah

Klinične vaje v tujini

Strokovne konference
in delavnice

Nagrade



Druženje in zabava



Prijava in vpis 

RAZPISNO BESEDILO UM FZV se nahaja na povezavi:
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE UM -
https://www.um.si/studij/podiplomski-
studij/Documents/FZV_SLO_20-21.pdf. 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS / APPLICATION EVŠ
eVŠ – slovensko
eVŠ – English

https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Documents/FZV_SLO_20-21.pdf


Razpisno vpisni postopek
PRVI PRIJAVNI ROK

do 06.09.2020

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez 
kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in 
avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun). 

Kot pravočasna se upošteva:
1.Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020.
2.Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 6. septembra 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je 
besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti 
na naslov UM FZUV najkasneje do 10. septembra 2020.
3.Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.

DOKAZILA: 
- kandidati, ki so študij zaključili na UM FZV dokazil ne pošiljajo (razen za smer Urg. stanja v zdravstvu na 2. st. 

Zdravstvena nega, kjer morajo imeti kandidati najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz področja zdravstvene 
nege in oskrbe, kar dokazujejo s potrdilom o zaposlitvi, katero se pošlje skupaj s prijavo oz. po pošti, 
odvisno od načina prijave)

- Kandidati, ki študija niso zaključili na UM FZV posredujejo po pošti skupaj s prijavo overjeno kopijo diplome 
oz. overjeno kopijo Potrdila o diplomiranju ter original ali overjeno kopijo Potrdila o povprečni oceni študija 
z zaključnim delom).  

Sklep o rezultatu izbirnega postopka: najkasneje 11.09.2020

Vpis: Najkasneje do 17.09.2020 (pisno vabilo)



Razpisno vpisni postopek

ROK ZA ZAPOLNITEV MEST 
(v primeru nezapolnjenih vpisnih mest prvega prijavnega roka)

od 21.09. do 22.09.2020 do 12. ure

Prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso kandidirali v prvem prijavnem roku, ali se v prvi prijavi 
nikamor niso uvrstili, ali se niso vpisali v sprejet študijski program oz. so se iz študijskega programa 
izpisali. 

Kandidat lahko odda samo eno prijavo. 

Sklep o rezultatu izbirnega postopka: najkasneje do 26. 09. 2020

Vpis: najkasneje do 30. 09. 2020

Pisno vabilo

Kot pravočasna se upošteva:
1.Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. 

septembra 2020 do 12. ure.
2.Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure, natisnjena v 

istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno 
dostavljena oz. poslana po pošti na UM FZV, do 22. septembra 2020 do 18. ure.
3.Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020.

DOKAZILA: enako kot pri prvi prijavi



Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih vpisnih
mest, se šteje, da je na študijskem programu sprejeta omejitev vpisa
na število razpisanih vpisnih mest.

V takem primeru bodo kandidati, prijavljeni na študijske programe v
omejitvi, izbrani z izbirnim postopkom.

Kriteriji za izbiro v primeru izbirnega postopka so določeni z
akreditiranimi študijskimi programi.

OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK



KONTAKTNI
PODATKI

Univerza v Mariboru

Fakulteta za zdravstvene vede

Žitna ulica 15

2000 Maribor

T: 02 / 300 47 17

E: fzv.referat@um.si

E: alenka.marsel@um.si

E: sonja.sostar@um.si

S: www.fzv.um.si

mailto:fzv.referat@um.si
mailto:alenka.marsel@um.si
mailto:sonja.sostar@um.si

