
Vabilo k vpisu v študijske programe  
Fakultete za zdravstvene vede  

Univerze v Novem mestu 
 
 
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto izvaja študijske programe na vseh treh 
stopnjah študija, ki dajejo zaposlenim na različnih področjih zdravstva možnost 
razvoja strokovne in akademske kariere. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
• Visokošolski strokovni študijski program ZDRAVSTVENA NEGA je 

osrednji študijski program fakultete, ki se izvaja že od študijskega leta 
2008/2009. Študijski program je uspešno zaključilo že preko 670 
diplomantov, ki razvijajo stroko zdravstvene nege na različnih področjih 
zdravstvene dejavnosti. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti 
diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike za kompetentno 
izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. 

Visokošolska strokovna 
študijska programa 

- ZDRAVSTVENA NEGA, 
- FIZIOTERAPIJA 

Magistrski študijski 
programi 

- VZGOJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU,  
- INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN 

SOCIALNA OSKRBA, 
 

- ZDRAVSTVENA NEGA 

Doktorski študijski 
program 

- EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V 
ZDRAVSTVU 

  

Študijski programi za 
izpopolnjevanje po 
zaključeni 1. bolonjski 
stopnji 

- GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA,   
- PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA,  
- PACIENT V INTENZIVNI OBRAVNAVI, 
- OSKRBA ONKOLOŠKEGA PACIENTA,  
- GENOMSKO INFORMIRANJE in  
- PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA 
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Program je usklajen z Direktivama 2005/36/ES  in 2013/55/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij. 

 
• Študijski program prve stopnje FIZIOTERAPIJA izvajamo od študijskega 

leta  2019/2020. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti in 
usposobiti diplomante za strokovno, odgovorno, varno in etično opravljanje 
poklica fizioterapevta na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti in zdraviliščih 
v skladu z zahtevami Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti 
(Ur. L. RS, št. 41/2014). 

 
• Magistrski študijski program VZGOJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU 

je namenjen razvoju kariere diplomiranih medicinskih sester in drugih 
zdravstvenih delavcev. Pomemben del programa je namenjen razvoju 
kompetenc za znanstveno-raziskovalno delo, izobraževanje, menedžment in 
organizacijo v zdravstvu. 
  

• Magistrski študijski program INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN 
SOCIALNA OSKRBA izhaja iz potreb po interdisciplinarnih strokovnjakih, 
ki so usposobljeni za celovito obravnavo posameznika ob upoštevanju 
njegovih stvarnih psihičnih, fizičnih, socialnih in duhovnih potreb in 
zmožnosti. Program sledi smernicam razvitih držav k povezovanju 
zdravstvene in socialne oskrbe, ki se prepletata zlasti pri tistih osebah, ki 
potrebujejo dolgotrajno oskrbo.  

 
• Magistrski študijski program ZDRAVSTVENA NEGA je zasnovan tako, da 

nadgrajuje in razširja obseg znanja, stališč, profesionalnih vrednot in 
spretnosti, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji izobraževanja. Študij 
spodbuja pridobivanje poglobljenega znanja na ožjih strokovnih področjih 
zdravstvene nege, opredeljenih v modularnih vsebinah študijskega 
programa, za strokovno in raziskovalno delo. V letu 2020/2021 v ta študijski 
program vpisujemo prvo generacijo študentov. 
 

• Doktorski študijski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V 
ZDRAVSTVU je namenjen predvsem razvoju kariere diplomiranih 
medicinskih sester in drugih strokovnih kadrov v zdravstvu s ciljem 
akademizacije in razvoja stroke. Študijski program zagotavlja razvoj 
vrhunskih interdisciplinarnih strokovnjakov, ki imajo poleg poglobljenega 
znanja bazičnega področja (zdravstvo), še znanje s področja edukacije in 
menedžmenta ter izkazujejo usposobljenost za znanstveno raziskovalno 
delo.  
 



• Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in 
so namenjeni predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in 
posodabljanju znanja na ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene 
nege. Programi za izpopolnjevanje so akreditirani kot deli študijskega 
programa druge stopnje Zdravstvena nega in so nadgradnja modulov: 
GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA, PERIOPERATIVNA 
ZDRAVSTVENA NEGA, PACIENT V INTENZIVNI OBRAVNAVI, 
OSKRBA ONKOLOŠKEGA PACIENTA, GENOMSKO INFORMIRANJE in 
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu 
fzv.nm@guest.arnes.si ter v referatu za študentske zadeve na tel. 07 393 00 18 
(dodiplomski študij) in 07 393 00 17 (podiplomski študij).  
 
Veseli bomo, če boste informacije o naših študijskih programih delili z vašimi 
sodelavci, ki si želijo kariernega razvoja in novih znanj.  
 
 

Jesenski čas je pravi za odločitve o načrtih za prihodnost,  
znanje pa temelj vsakega napredka. 

 
 

Vljudno vabljeni k vpisu v študijske programe Fakultete za zdravstvene vede 
Univerze v Novem mestu! 
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