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KRITERIJI ZA MENJAVO NAČINA ŠTUDIJA (PREPIS IZ IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ) 
 
 
Komisija za študijske zadeve UM FZV lahko odobri, na podlagi 3. odstavka 218. člena Statuta UM (Statut 
UM, Ur. l. RS, št. 29/2017, UPB 12, 32/2019, 14/2020) izrednemu študentu prepis oz. vpis v redni študij, 
če izpolnjuje predpisane pogoje za redni študij (po spodaj navedenih kriterijih – pogojih za 
napredovanje) in če ima članica materialne pogoje.  
 
O vlogah odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV na prošnjo študentov. Študenti podajo vloge na 
posebnem obrazcu in v roku, ki je določen z Navodilih za podajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve 
UM FZV.   
 
V kolikor Komisija za študijske zadeve UM FZV izrednemu študentu ne odobri prepisa v redni študij, 
študent ohrani  pravico do vpisa v višji letnik na izredni obliki študija.   
 
 
ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA  

KRITERIJI ZA PREHOD IZ 1. V 2. LETNIK  
 

Kriterij 1 – Pogoji za napredovanje: 

Študent mora za vpis v 2. letnik zbrati najmanj 51 
kreditnih točk (ECTS) iz 1. letnika, izmed katerih 
mora imeti obvezno opravljene izpite iz 
naslednjih predmetov:  

• Zdravstvena nega (10 ECTS);   
• Anatomija, fiziologija, patologija (5 

ECTS);  
• Laboratorijska diagnostika in 

farmakologija (5 ECTS) ; 
• Etika s filozofijo zdravstvene nege in 

zakonodajo (3 ECTS); 
• Promocija zdravja s prehrano in 

medicinsko dietetiko (5 ECTS);   
• Zdravstvena nega starostnika z 

geriatrijo in paliativno oskrbo (3 
ECTS);    

• Zdravstvena nega na geriatričnem 
področju z izbirnim kliničnim 
usposabljanjem (11 ECTS). 

 

Brez izpita iz Zdravstvene nege ter Anatomije, 
Fiziologije in patologije študent TUDI IZJEMNO 
NE MORE NAPREDOVATI V 2. LETNIK. 

Kriterij 2: 

Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako število 
opravljenih izpitov se upošteva višina dosežene 
povprečne ocene izpitov, ki so pogoj za prehod 
iz 1. v 2. letnik. 
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KRITERIJI ZA PREHOD IZ 2. V 3. LETNIK   
 

Kriterij 1 – Pogoji za napredovanje: 
 
Študent mora za vpis v 3. letnik zbrati 60 
kreditnih točk (ECTS) 1. letnika ter najmanj 51 
kreditnih točk (ECTS) iz 2. letnika, izmed katerih 
mora imeti obvezno opravljene izpite iz 
naslednjih predmetov:  

• Zdravstvena nega otroka in mladostnika 
s pediatrijo (5 ECTS);  

• Zdravstvena nega žensk z ginekologijo 
in porodništvom ter kliničnim 
usposabljanjem (10 ECTS); 

•  Zdravstvena nega internističnega 
bolnika z interno medicino (6 ECTS);   

• Javno zdravje z epidemiologijo, 
mikrobiologijo in higieno (5 ECTS);  

• Zdravstvena nega na pediatričnem 
področju (6 ECTS);   

• Zdravstvena nega na internističnem 
področju (7 ECTS);  

• Nujna medicinska pomoč (4 ECTS). 
 
BREZ IZPITA IZ ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN 
MLADOSTNIKA S PEDIATRIJO (5 ECTS) TER 
ZDRAVSTVENE NEGA INTERNISTIČNEGA 
BOLNIKA Z INTERNO MEDICINO (6 ECTS) 
ŠTUDENT TUDI IZJEMNO NE MORE 
NAPREDOVATI V 3. LETNIK.  

Kriterij 2: 
 
Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako število 
opravljenih izpitov se upošteva višina dosežene 
povprečne ocene izpitov, ki so pogoj za prehod 
iz 2. v 3. letnik. 
 

 
 
PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (ZA VSE SMERI) 

 
KRITERIJI ZA PREHOD IZ 1. V 2. LETNIK 
 

Kriterij 1 – Pogoji za napredovanje 
 
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi 
obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS. 
 

Kriterij 2: 
 
Kandidati se najprej razvrstijo po številu 
opravljenih izpitov. V kolikor imajo enako število 
opravljenih izpitov se upošteva višina dosežene 
povprečne ocene. 
 

 


