P1

RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKE
PROGRAME ZA IZPOPOLNJEVANJE
IZOBRAZBE

po zaključeni visokošolski izobrazbi I. stopnje na
področju zdravstvene nege in zdravstva

Novo mesto, maj 2021
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INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI
Novo mesto, Na Loko 2
− 6. 5. 2021 ob 16.30 uri,
− 10. 6. 2021 ob 16.30 uri,
− 2. 9. 2021 ob 16.30 uri.
PRIJAVNI ROKI
Prijavni rok za državljane RS in državljane EU:
• od 15. 5. 2021 do 10. 9. 2021
Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:
• od 15. 5. 2021 do 10. 9. 2021
LOKACIJA ŠTUDIJA
UNM FZV, Na Loko 2, 8000 Novo mesto
POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS
Kandidati za vpis v izbran študijski program za izpopolnjevanje preko spletne strani
UNM FZV dostopajo do spletnega obrazca »Prijava za vpis v študijski program za
izpopolnjevanje«, ki ga natisnejo, izpolnijo in podpišejo ter ga skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto na naslov Univerza v Novem mestu
Fakulteta za zdravstvene vede - Referat, Na Loko 2, 8000 Novo mesto.
Priloge k prijavi:
• overjena kopija diplome ali potrdila o diplomiranju,
• originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena
in ocena diplomske naloge, oziroma overjena kopija Priloge k diplomi.
Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):
• izvirnik listine o izobraževanju, s katero se kandidat prijavlja na program za
izpopolnjevanje,
• sodno overjen prevod čistine o izobraževanju s slovenski jezik,
• dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznosti,
• kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.Priloge je treba poslati skupaj s prijavo oz. najkasneje do zaključka prijavnega roka.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in poslana s priporočeno
pošto do zaključka prijavnega roka na naslov fakultete.
VPISNI ROKI
Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.
Vpisi bodo potekali:
• od 13. 9. 2020 do 30. 9. 2020.
Programi za izpopolnjevanje se bodo izvajali, če bo vpisanih najmanj 10 kandidatov.

Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 39 0017
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA
Naziv študijskega programa:
Podiplomski – študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe.
Študijski program za izpopolnjevanje je objavljen na spletni stran fakultete:
https://bit.ly/2YSbF9V.
Trajanje študija:
Študij traja 1 leto in obsega 40 KT po ECTS.
Strokovno naslov:
Študijski programi za izpolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na
ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo.
Kraj in način izvajanja študija:
Izredni študij.
Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku.
VPISNI POGOJI
V študijski program za izpopolnjevanje Gerontološka zdravstvena nega se na osnovi
38.a. člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• visokošolski študijski program Zdravstvena nega (v obsegu 180 KT),
• visokošolski študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04),
• visokošolski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v
okviru področja Klasius-P16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo. Kandidati
iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Zdravstvena nega.
Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od
10 do največ 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom (z
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vključitvijo v študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program).
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %).
Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
5
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Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 39 0017
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA
Naziv študijskega programa:
Podiplomski – študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe.
Študijski program za izpopolnjevanje je objavljen na spletni stran fakultete:
https://bit.ly/2YSbF9V.
Trajanje študija:
Študij traja 1 leto in obsega 40 KT po ECTS.
Strokovno naslov:
Študijski programi za izpolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na
ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo.
Kraj in način izvajanja študija:
Izredni študij.
Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku.
VPISNI POGOJI
V študijski program za izpopolnjevanje Perioperativna zdravstvena nega se na osnovi
38.a. člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• visokošolski študijski program Zdravstvena nega (v obsegu 180 KT),
• visokošolski študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04),
• visokošolski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v
okviru področja Klasius-P16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo. Kandidati
iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Zdravstvena nega.
Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od
10 do največ 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom (z
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vključitvijo v študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program).
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %).
Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
5
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Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 39 0017
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
PACIENT V INTENZIVNI OBRAVNAVI
Naziv študijskega programa:
Podiplomski – študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe.
Študijski program za izpopolnjevanje je objavljen na spletni stran fakultete:
https://bit.ly/2YSbF9V.
Trajanje študija:
Študij traja 1 leto in obsega 40 KT po ECTS.
Strokovno naslov:
Študijski programi za izpolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na
ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo.
Kraj in način izvajanja študija:
Izredni študij.
Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku.
VPISNI POGOJI
V študijski program za izpopolnjevanje Pacient v intenzivni obravnavi se na osnovi
38.a. člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• visokošolski študijski program Zdravstvena nega (v obsegu 180 KT),
• visokošolski študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04),
• visokošolski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v
okviru področja Klasius-P16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo. Kandidati
iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Zdravstvena nega.
Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od
10 do največ 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom (z
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vključitvijo v študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program).
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %).
Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
5
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Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 39 0017
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
OSKRBA ONKOLOŠKEGA PACIENTA
Naziv študijskega programa:
Podiplomski – študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe.
Študijski program za izpopolnjevanje je objavljen na spletni stran fakultete:
https://bit.ly/2YSbF9V.
Trajanje študija:
Študij traja 1 leto in obsega 40 KT po ECTS.
Strokovno naslov:
Študijski programi za izpolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na
ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo.
Kraj in način izvajanja študija:
Izredni študij.
Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku.
VPISNI POGOJI
V študijski program za izpopolnjevanje Oskrba onkološkega pacienta se na osnovi
38.a. člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• visokošolski študijski program Zdravstvena nega (v obsegu 180 KT),
• visokošolski študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04),
• visokošolski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v
okviru področja Klasius-P16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo. Kandidati
iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti,
ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Zdravstvena nega.
Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od
10 do največ 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom (z
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vključitvijo v študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje
ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program).
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %).
Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
5
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Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 39 0017
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
GENOMSKO INFORMIRANJE
Naziv študijskega programa:
Podiplomski – študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe.
Študijski program za izpopolnjevanje je objavljen na spletni stran fakultete:
https://bit.ly/2YSbF9V.
Trajanje študija:
Študij traja 1 leto in obsega 40 KT po ECTS.
Strokovno naslov:
Študijski programi za izpolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na
ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo.
Kraj in način izvajanja študija:
Izredni študij.
Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku in / ali angleškem jeziku.
VPISNI POGOJI
V program za izpopolnjevanje Genomsko informiranje se na osnovi 38.a člena Zakona
o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• visokošolski študijski program v obsegu 180 KT,
• visokošolski študijski program pred novelo Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 63/04),
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %).
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Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
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Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 39 0017
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA
Naziv študijskega programa:
Podiplomski – študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe.
Študijski program za izpopolnjevanje je objavljen na spletni stran fakultete:
https://bit.ly/2YSbF9V.
Trajanje študija:
Študij traja 1 leto in obsega 40 KT po ECTS.
Strokovno naslov:
Študijski programi za izpolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni
predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na
ožjih strokovnih oz. delovnih področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo.
Kraj in način izvajanja študija:
Izredni študij.
Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku.
VPISNI POGOJI
V program za izpopolnjevanje Patronažna zdravstvena nega se na osnovi 38.a člena
Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
• visokošolski študijski program v obsegu 180 KT, v okviru področja KlasiusP16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo,
• visokošolski študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo Zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04),
V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje tudi,
kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na
prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %).
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Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
25
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Število vpisnih mest
Novo mesto
5
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