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ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE:
1. ZDRAVSTVENA NEGA
2. BIOINFORMATIKA
3. MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU
Kraj izvajanja študija: sedež fakultete (FZV UM, Žitna ulica 15, 2000 Maribor)
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS

1.

ZDRAVSTVENA NEGA

Študijski program ima štiri smeri:
–
SMER ZDRAVSTVENA NEGA
–
SMER URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU
–
SMER GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA
–
SMER PREVENTIVNA PREHRANA IN KLINIČNA DIETETIKA
Kandidati smer izberejo že ob prijavi za vpis. Smeri se začnejo izvajati že v prvem letniku.
Pogoji za vpis:
V študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje s področja zdravstvenih ved (72).
2. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (72).
3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (72). Takemu
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS , le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija,
če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja zdravstvenih ved (72). Takemu kandidatu se znotraj
študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS , le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Za vpis na smer Urgentna stanja v zdravstvu morajo imeti kandidati najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz področja
zdravstvene nege in oskrbe, kar dokazujejo s potrdilom o zaposlitvi.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program druge stopnje Zdravstvena nega se upošteva:
–
Povprečna ocena študija: 80 %,
–
Ocena diplomskega dela: 20 %.
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100% upošteva povprečna ocena študija.
Način izvajanja študija: redni, izredni
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 prehrana in klinična dietetika se bo izvajala samo v primeru, če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 13
študentov.
Študijska smer Gerontološka zdravstvena nega se bo izvajala samo v primeru, če bo v 1. letnik vpisanih vsaj 13 študentov.
FZV UM v študijskem letu 2016/2017 drugega letnika na smeri Zdravstvena nega na izrednem študiju ne bo izvajala.
Kandidati, ki bi se na izredni študij radi prijavili pod točko 3 in 4 in bi se skladno s postopkom priznavanja vpisali v drugi

letnik, se lahko pridružijo študentom drugega letnika na rednem študiju, in sicer ob predpostavki, da lahko svoj čas
prilagodijo naravi rednega študija (opravljanje študijskih obveznosti tudi v dopoldanskem času). Ne glede na navedeno
pa morajo taki kandidati skladno s splošnimi določili razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu
2016/17 plačati šolnino.
FZV UM v študijskem letu 2016/2017 drugega letnika na smereh Gerontološka zdravstvena nega ter Preventivna prehrana
in klinična dietetika 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.

Merila za Prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Zdravstvena nega omogočen prehod kandidatom, vpisanim
na študijske programe s področja zdravstvenih ved (72), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

2.

BIOINFORMATIKA (v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru)

Pogoji za vpis:
V študijski program druge stopnje Bioinformatika se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: zdravstva (72), naravoslovja, matematike
in računalništva (4), tehnike (52).
2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistike (22), socialno
delo (76), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje
študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Etika v
zdravstvu (3 ECTS), Osnove računalništva in informacijske komunikacijske tehnologije (5 ECTS), Osnove
biofizike (5 ECTS), Osnove biokemije (5 ECTS).
3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:
zdravstva (72), naravoslovja, matematike in računalništva (4), tehnike (52),
4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene
vede (31), humanistike (22), socialno delo (76), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem
na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora
naslednje obveznosti Etika v zdravstvu (3 ECTS), Osnove računalništva in informacijske komunikacijske
tehnologije (5 ECTS), Osnove biofizike (5 ECTS), Osnove biokemije (5 ECTS).
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zdravstva (72),
naravoslovja, matematike in računalništva (4), tehnike (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi
izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31),
humanistike (22), socialno delo (76). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS,
le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: zdravstva (72), naravoslovja,
matematike in računalništva (4), tehnike (52). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna
praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: družbene vede (31), humanistike (22),
socialno delo (76). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno
s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program druge stopnje Bioinformatika se upošteva povprečna ocena študija (brez
ocene diplomskega dela): 100 %.
Način študija: redni
1. letnik študijskega programa se bo v letu 2016/2017 izvajal v kolikor bo vpisanih v 1. letnik vsaj 13 študentov.

Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Bioinformatika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na
študijske programe z naslednjih področij: zdravstva (72), naravoslovja, matematike in računalništva (4), tehnike (52),
družbene vede (31), humanistike (22), socialno delo (76), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih
kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
1.

MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU (v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede
Univerze v Mariboru)

Pogoji za vpis:
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu omogočen
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: družbene vede (31), poslovne in upravne vede (34), zdravstvo (72),
socialno delo (76), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa
se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo,
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Način študija: izredni

ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA*:
* Novi študijski program bo v študijskem letu 2016/17 razpisan, v kolikor bo pravočasno pridobil soglasje Nacionalne
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu..

Kraj izvajanja študija: sedež fakultete (FZV UM, Žitna ulica 15, 2000 Maribor)
Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS

Pogoji za vpis:

V študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
1. študijski program 2. stopnje s področja zdravstvene nege in zdravstva.
2. Študijski program 2. stopnje. Kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo obveznosti z magistrskega
študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega v obsegu 15 ECTS točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija,
in sicer: Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege – 10 ECTS, Na dokazih utemeljena zdravstvena nega – 5
ECTS.
3. Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. Kandidatom se pred vpisom
v študijski program določijo obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega v
obsegu 15 ECTS točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija, in sicer: Teorije, koncepti in praksa zdravstvene
nege – 10 ECTS, Na dokazih utemeljena zdravstvena nega – 5 ECTS.
4. Študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program
za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004.
Kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo obveznosti z magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega v obsegu 60 ECTS točk, in sicer: Raziskovanje in raziskovalna metodologija – 10 ECTS,
Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege – 10 ECTS, Na dokazih utemeljena zdravstvena nega – 5
ECTS, Simulacije v zdravstvu in zdravstveni negi – 15 ECTS, Gerontološka zdravstvena obravnava – 15 ECTS,
Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo – 5 ECT.
5. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program,
ki je ovrednoten s 300 ECTS.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS.
Priporočljivo je, da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim mentorjem in ima izdelan osnutek teme doktorske
disertacije ali izbrano ožje področje, iz katerega namerava doktorirati.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na:
•
podlagi povprečne ocene predhodnega študija (15 %),
•
ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
•
uspeha pri izbirnem izpitu (80 %).
Izbirni izpit v obsegu 100 % bodo kandidati opravljali s področja: Zdravstvena nega – 25 %, Zdravstvena nega otroka in
mladostnika – 25 %, Supervizija v zdravstveni negi in zdravstvu – 25 %, Mentalno zdravje s psihiatrijo – 25 %.
Pri tem lahko kandidati nadomestijo do 40 % izbirnega izpita z znanstvenoraziskovalnim oz. strokovnim delom. Kandidat
lahko pred vpisom v študijski program zbere največ 10 točk (40 %) iz znanstvenoraziskovalnega in/ali strokovnega dela s
področja zdravstvene nege in zdravstva. Ustrezne objave se točkujejo skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Mariboru.
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
- znanstvena monografija,
- samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
- izvirni znanstveni članek v reviji s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI.
Glavno merilo za strokovno delo predstavljajo objave, kot so:
- strokovna monografija ali recenzenstvo,
- samostojni strokovni sestavek v monografiji,
- objavljen strokovni prispevek na konferenci,
- strokovni članek in/ali recenzenstvo teh člankov,

- uredništvo monografije ali revije,
- druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.
Merila za prehode med študijskimi programi:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Zdravstvena nega lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS
točk;
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za
pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
FZV UM v študijskem letu 2016/2017 drugega letnika ne bo izvajala, zato se kandidati z zaključenim magisterijem znanosti,
sprejetim pred 11. 6. 2004, ter univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004, in študijskega programa za pridobitev
specializacije, ne morejo vpisati.
Način študija: izredni

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila.

