
Magistrski študijski program
INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN
SOCIALNA OSKRBA

Univerza v Novem mestu
University of Novo mesto

Fakulteta za zdravstvene vede
Faculty of Health Sciences

Fakulteta za
zdravstvene vede

UNIVERZA V NOVEM MESTU

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Na Loko 2

8000 Novo mesto

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si

Elektronski naslov: referat.fzv@uni-nm.si

Telefonska številka: 07/ 393 00 18 (referat),

07/ 393 00 30 (dekanat)

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FZV

Visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani zdravstvenik (VS),
ź diplomirana medicinska sestra (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fizioterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fizioterapevt (VS),
ź diplomirana fizioterapevtka (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fitoterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fitoterapevt (VS),
ź diplomirana fitoterapevtka (VS).

Magistrski študijski program
Vzgoja in menedžment v zdravstvu – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu,
ź magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu.

Magistrski študijski program
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene in socialne oskrbe,
ź magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.

Magistrski študijski program
Zdravstvena nega – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene nege,
ź magistrica zdravstvene nege.

Doktorski študijski program
Zdravstvene vede – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v posamezni študijski program so objavljeni na 
spletnih straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.



PREDMETNIK

 Učna enota/predmet   P SV KT
1. letnik
1. Teorija integrirane in dolgotrajne oskrbe  30 30 8
2. Metodologija znanstvenega raziskovanja  30 30 8
3. Holistična in k pacientu usmerjena oskrba 25 30 7  
4. Psihosocialna oskrba   25 30 7
5. Kronična in degenerativna stanja  30 30 8
6. Zakonodaja v zdravstvenem in  30 30 8
 socialnem varstvu
7. Načrtovanje individualne obravnave  25 30 7
8. Strategije učenja in poučevanja odraslih  25 30 7
 SKUPAJ    220 240 60
2. letnik
1. Kakovost in varnost v integrirani oskrbi  30 30 8
2. Izbirni modul: Predmet 1  25 30 6 
3. Izbirni modul: Predmet 2  25 30 6
4. Izbirni predmet 1   15 30 5
5. Izbirni predmet 2   15 30 5
6. Magistrski seminar   5 15 5
7. Magistrsko delo     25
 SKUPAJ    115 165 60

Legenda kratic:
P - predavanja, SV - seminarske vaje, KT - kreditne točke.

Izbirni moduli:
Modul 1: Zdravstveni vidiki staranja
1. Kronične nenalezljive bolezni
2. Medikalizacija staranja
Modul 2: Dolgotrajna obravnava in paliativna oskrba
1. Paliativna in dolgotrajna oskrba
2. Oskrba oseb z demenco
Modul 3: Skupnostna skrb in kakovost življenja
1. Kakovost življenja
2. Prostovoljstvo in socialna vključenost

 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA 

OSKRBA

Razvoj študijskega programa Integrirana zdravstvena 
in socialna oskrba izhaja iz potreb po interdisci-
plinarnih strokovnjakih, ki so usposobljeni za celovito 
obravnavo posameznika ob upoštevanju njegovih 
stvarnih psihičnih, fizičnih, socialnih in duhovnih 
potreb in zmožnosti. Študijski program sledi 
smernicam razvitih držav k povezovanju zdravstvene 
in socialne stroke, ki se močno dopolnjujeta zlasti pri 
obravnavi oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. 
Študij omogoča doseganje končnih izidov, ki 
zagotavljajo izvajanje integrirane zdravstvene in 
socialne oskrbe bolnih, invalidnih in oslabelih oseb, ki 
potrebujejo dolgotrajno, kontinuirano in celostno 
oskrbo. Sodobna zdravstvena nega je usmerjena k 
pacientu kot celoviti osebnosti in podpira njegovo 
samooskrbo in odgovornost do samega sebe.
Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena 
in socialna oskrba omogoča pridobivanje in 
poglabljanje znanja na širših družbenih področjih, 
usposabljanje za iskanje novih virov znanja na 
strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo 
znanstveno raziskovalnih metod v širšem spektru 
problemov in novih ali spremenjenih okoliščinah pri 
integrirani in kontinuirani zdravstveni obravnavi 
pacientov ter medpoklicnem sodelovanju pri 
skupnostni skrbi za zdravje, kakovost življenja in dobro 
počutje pacientov. Obvezen sestavni del programa so 
temeljne, aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge.

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Nacionalni 
agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu (odločba št. 6033-47/2016/10 z dne 18. 5. 
2017).

Strokovni naslov: 
ź magister zdravstvene in socialne oskrbe,
ź magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

 KOMPETENCE

Nekatere pomembnejše kompetence, ki jih študent/ka 
razvije s študijskim programom obsegajo:

povezovanje znanja interdisciplinarnih strokovnih ź
področij, usvajanje novega znanja na področju holistične 
in k pacientu usmerjene zdravstvene in socialne oskrbe,

obvladovanje raziskovalnih metod ter usposobljenost za ź
prezentacijo in implementacijo raziskovalnih dokazov, 

razumevanje celovitosti človeka in prepoznavanje ź
njegovih specifičnih fizičnih, psihičnih, socialnih, 
duhovnih in kulturnih potreb ter zmožnosti in možnosti,

usposobljenost za komuniciranje, medpoklicno ź
sodelovanje, timsko in projektno delo na področju skrbi 
za zdravje, kakovosti življenja in dobrega počutja 
pacientov v instituciji ali na domu,

zagotavljanje in izboljševanje kakovosti in varnosti v ź
sistemu integrirane zdravstvene in socialne oskrbe,

poznavanje sistema zdravstvenega in socialnega varstva, ź
zakonodaje ter procesov vertikalne in horizontalne 
integracije na tem področju,

zavezanost k profesionalni etiki,ź

poznavanje filozofije in osnovnih konceptov integrirane ź
zdravstvene in socialne oskrbe,

poznavanje modelov procesa integrirane ter ź
kontinuirane zdravstvene in socialne obravnave, 

prepoznavanje najpogostejših zdravstvenih in socialnih ź
problemov, ki jih prinašajo kronične bolezni,

učinkovito odzivanje na potrebe pacientov, posameznika ź
in skupnosti,

individualno načrtovanje, vodenje, koordiniranje, ź
izvajanje in vrednotenje integrirane in kontinuirane 
(integrativne) zdravstvene obravnave in oskrbe 
pacientov,

prepoznavanje potreb pacientov po dodatni specialistični ź
obravnavi in svetovanju,

zagotavljanje, spremljanje, načrtovanje in sprejemanje ź
ukrepov za izboljševanje kakovosti obravnave,

medpoklicno sodelovanje pri izvajanju integrirane in ź
kontinuirane oskrbe na področju skrbi za zdravje, 
kakovost življenja za dobro počutje pacientov v instituciji 
ali na domu.
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FZV

Visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani zdravstvenik (VS),
ź diplomirana medicinska sestra (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fizioterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fizioterapevt (VS),
ź diplomirana fizioterapevtka (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fitoterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fitoterapevt (VS),
ź diplomirana fitoterapevtka (VS).

Magistrski študijski program
Vzgoja in menedžment v zdravstvu – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu,
ź magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu.

Magistrski študijski program
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene in socialne oskrbe,
ź magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.

Magistrski študijski program
Zdravstvena nega – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene nege,
ź magistrica zdravstvene nege.

Doktorski študijski program
Zdravstvene vede – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v posamezni študijski program so objavljeni na 
spletnih straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FZV

Visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani zdravstvenik (VS),
ź diplomirana medicinska sestra (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fizioterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fizioterapevt (VS),
ź diplomirana fizioterapevtka (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fitoterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fitoterapevt (VS),
ź diplomirana fitoterapevtka (VS).

Magistrski študijski program
Vzgoja in menedžment v zdravstvu – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu,
ź magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu.

Magistrski študijski program
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene in socialne oskrbe,
ź magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.

Magistrski študijski program
Zdravstvena nega – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene nege,
ź magistrica zdravstvene nege.

Doktorski študijski program
Zdravstvene vede – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.

Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v posamezni študijski program so objavljeni na 
spletnih straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.
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