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Magistrski študijski program
VZGOJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU

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.



 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VZGOJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU

– 2. STOPNJA

Osnovni cilj magistrskega študijskega programa Vzgoja 
in menedžment v zdravstvu je razviti, nadgraditi in 
poglobiti znanje, spretnosti, stališča in profesionalne 
vrednote, ki so jih študenti pridobili v okviru 
dodiplomskega izobraževanja oz. izhajajo iz njihove 
klinične prakse. Med drugim študenti razvijejo 
kompetence za samostojno in odgovorno vodenje 
sodelavcev v zdravstvenem in multidisciplinarnem timu, 
odgovornost do poklica, sodelavcev, bolnikov in drugih 
ter se usposobijo za samostojno raziskovanje na različnih 
področjih zdravstvene nege in zdravstva.
Magistrski študijski program Vzgoja in menedžment v 
zdravstvu omogoča poglabljanje znanja na širših 
strokovnih področjih v zdravstvu, 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, prevzemanje 
odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih 
sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in 
komunikacijskih zmožnosti za vodenje timskega dela. 
Obvezen sestavni del programa so projektne naloge v 
delovnem okolju oz. temeljne, aplikativne ali razvojne 
raziskovalne naloge.

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu  (Prva 
akreditacija: Svet RS za visoko šolstvo, sklep št. 6033-
203/2009/7 z dne 26. 10. 2009, zadnja akreditacija: 
Nakvis, odločba št. 6034-95/2016/10 z dne 15. 6. 2017). 

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

Trajanje študija:
ź dve leti v obsegu 120 KT.

Izvajanje programa:
ź izredni študij.

KOMPETENCE

Nekatere pomembnejše kompetence, ki jih študent 
razvije s študijskim programom, obsegajo:
ź interdisciplinarno uporabo znanja s področja 

metodologije raziskovanja v zdravstvu;
ź izbiro in uporabo ustreznih kvalitativnih in 

kvantitativnih raziskovalnih metod;
ź kritično vrednotenje izsledkov kvalitativnih in 

kvantitativnih raziskav;
ź vsestransko in sistematično obravnavo pacienta glede 

na relevantne fizikalne, psihične, socialne, kulturne, 
duhovne in družbene dejavnike;

ź aktivno promoviranje zdravja, ocenjevanje tveganja in 
skrb za varnost ljudi;

ź prepoznavanje značilnosti, prednosti in slabosti 
različnih konceptov zdravstvenih sistemov;

ź razumevanje in uporabo epidemiološkega znanja pri 
prepoznavanju značilnosti nalezljivih bolezni ter 
obvladovanje problemov, pomembnih za javno zdravje;

ź varovanje pacientovega dostojanstva, zasebnosti in 
zaupnosti podatkov;

ź razumevanje temeljnih didaktičnih pojmov in njihovo 
fleksibilno uporabo;

ź oblikovanje lastne profesionalne podobe in vzgojnega 
stila;

ź kvalitetno komuniciranje v timu, razvoj in vzdrževanje 
dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi, 
pacienti, njihovimi družinami, skupinami in 
skupnostjo;

ź poznavanje in razumevanje poslovnih procesov v 
zdravstvu in sposobnost za njihovo analizo, sintezo in 
predvidevanje rešitev ter njihovih posledic;

ź planiranje, organizacijo in analizo zdravstvenih 
storitev;

ź zbiranje, obdelavo in analiziranje najrazličnejših 
podatkov in pisanje poročil, ki so osnova za odločitve 
pri reševanju kompleksnih problemov oz. pri 
izboljšanju kvalitete dela in poslovanja;

ź planiranje kadrovskih potreb in razvoja kariere 
zaposlenih.

PREDMETNIK

 Učna enota/predmet   P SV KT
1. letnik
1. Metodologija raziskovalnega dela  30 30 8
2. Teorije in razvoj zdravstvene nege  30 30 8
3. Javno zdravje in modeli organiziranja  15 30 7
 zdravstvene službe  
4. Vzgoja za zdravje   15 30 7
5. Didaktika    30 30 8
6. Menedžment v zdravstvu  30 30 8
7. Epidemiologija   15 30 7
8. Zakonodaja v zdravstvu  15 30 7
 SKUPAJ    180 240 60
2. letnik
1. Izbirni modul: Predmet 1  30 30 8 
2. Izbirni modul: Predmet 2  30 30 8
3. Izbirni predmet 1   15 30 7
4. Izbirni predmet 2   15 30 7
5. Magistrski seminar   5 15 5
6. Magistrsko delo     25
 SKUPAJ    95 135 60

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

Izbirni moduli:
Modul 1: Raziskovalno delo v zdravstvu
1. Kvalitativne in kvantitativne metode
2. Etična vprašanja v raziskovalnem delu
Modul 2: Edukacija v zdravstvu
1. Pedagogika z andragogiko
2. Zdravstvena psihologija
Modul 3: Menedžment v zdravstvu
1. Menedžment kadrovskih virov
2. Menedžment kakovosti v zdravstvu
Modul 4: Organizacija in informatika v zdravstvu
1. Informacijski sistemi v zdravstvu
2. Organizacija in planiranje v zdravstvu
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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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Elektronski naslov: referat.fzv@uni-nm.si

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

07/ 393 00 30 (dekanat)

Magistrski študijski program
VZGOJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU

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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