
OBVESTILO O SPREMEMBI OBVEZNE SESTAVINE VISOKOŠOLSKEGA 

STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA – 

POGOJEV ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU – S ŠTUDIJSKIM LETOM 2018/2019 

 

Skladno s sklepoma senata Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede z dne 13. 12. 2016 

in 15. 5. 2018 bo s študijskim letom 2018/2019 začela veljati sprememba obvezne sestavine 

visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega – pogojev 

za napredovanje po programu. 

 

NOVI POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU BODO S ŠTUDIJSKIM LETOM 2018/2019 
SLEDEČI: 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene 
s študijskim programom za vpis v višji letnik. 
 
V drugi letnik napreduje, kdor je opravil obveznosti prvega letnika v obsegu najmanj 50 KT in je opravil 
vse s programom predvidene vaje in klinično usposabljanje. Pogoj za vpis v drugi letnik so opravljene 
tudi vse študijske obveznosti pri učnih enotah: 

• Anatomija, fiziologija in patologija, 
• Teorija zdravstvene nege in 
• Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo. 

 
V tretji letnik napreduje, kdor je opravil vse obveznosti prvega letnika (60 KT) in je pridobil najmanj 
50 KT pri opravljanju obveznosti drugega letnika ter je opravil vse s programom predvidene vaje in 
klinično usposabljanje.  
 
Vpis v višji letnik brez opravljenih obveznosti: Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni 
dosegel/a zahtevanih kreditnih točk v primerih in pod pogoji, ki jih določa statut fakultete.  
 
Glede na študijske dosežke lahko študent/ka konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim 
programom. 
 
 
V TEKOČEM ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 VELJAJO OBSTOJEČI POGOJI ZA NAPREDOVANJE: 
Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, 
določene s študijskim programom za vpis v višji letnik. 
 
V drugi letnik napreduje, kdor je opravil obveznosti prvega letnika v obsegu najmanj 45 KT in je opravil 
vse s programom predvidene vaje in klinično prakso. Pogoj za vpis v drugi letnik so opravljene vse 
študijske obveznosti pri naslednjih predmetih:  
• Anatomija, fiziologija in patologija,  
• Biokemija, biofizika in radiologija,  
• Etika v zdravstveni negi,  
• Teorija zdravstvene nege,  
• Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo. 
 
V tretji letnik napreduje, kdor je opravil vse obveznosti prvega letnika (60 KT) in je pridobil najmanj 45 
KT pri opravljanju obveznosti drugega letnika ter je opravil vse s programom predvidene vaje in klinično 
prakso. Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti pri sledečih predmetih: 
• Javno zdravje, 



• Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom, 
• Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo, 
• Zdravstvena nega in mentalno zdravje, 
• Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah, 
• Farmakologija, 
• Metode komuniciranja. 
 
Vpis v višji letnik brez opravljenih obveznosti: Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni 
dosegel/a zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, 
izjemne družinske in socialne okoliščine, sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih 
prireditvah, o čemer odloči komisija za študijske zadeve. Kljub navedenemu pa se študent ne more 
vpisati v drugi letnik, če nima opravljenih vseh obveznosti pri predmetu Teorija zdravstvene nege. 
 
Študent/ka, ki ni opravil/a vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, 
lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve 
obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je 
opravljanju manjkajočih študijskih obveznosti namenjen absolventski staž. 
 
Študentu/ki si lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če: 
• se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, 
• iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
• študentka v času študija rodi. 
 
Glede na študijske dosežke lahko študent/ka konča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim 
programom. 
 


