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Magistrski študijski program
ZDRAVSTVENA NEGA

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
ZDRAVSTVENA NEGA – 2. STOPNJA

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. Program 
omogoča pridobivanje in poglabljanje znanja s področja 
zdravstvenih in drugih sorodnih ved, ki podpirajo razvoj 
zdravstvene nege kot znanstvene discipline. Študij 
spodbuja pridobivanje poglobljenega znanja za izvirno 
temeljno ali uporabno raziskovalno in znanstveno delo, 
ki ustvarja novo znanje in izpolnjuje merila za 
znanstveno objavljanje ter kritično presojanje 
znanstvenih spoznanj in njihovo implementacijo v 
klinično okolje. Študent razvije kompetence za vodenje 
najzahtevnejših delovnih sistemov, strateško odločanje, 
reševanje problemov v novih ali neobičajnih razmerah 
ter kritično presojo in refleksijo. Program usposobi 
študenta za razumevanje in odgovorno odzivanje na 
širše globalizacijske procese in pojav multikulturnosti v 
družbenem okolju. Diplomanti lahko nadaljujejo 
izobraževanje v doktorskih študijskih programih.

V okviru študijskega programa druge stopnje 
Zdravstvena nega so opredeljeni deli študijskega 
programa kot študijski programi za izpopolnjevanje, ki 
izhajajo iz modulov študijskega programa.   

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(odločba št. 6033-28/2018/10 z dne 19. 9. 2019).

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

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 celovito kritično razmišljanje, sposobnost analize, 

sinteze in predvidevanja rešitev s področij 
zdravs tven ih  ved  in  zdravs tvene  nege  v 
interdisciplinarnem kontekstu;

ź usposobljenost za kakovostno in varno strokovno delo 
na področju zdravstvene nege; 

ź obvladovanje metodologije raziskovalnega dela;
ź avtonomnost pri znanstveno raziskovalnem delu in 

usposobljenost za posredovanje raziskovalnih dognanj, 
pisanje strokovnih in znanstvenih besedil;

ź kreativnost in iniciativnost, sposobnost reševanja 
kompleksnih problemov in predvidevanje izidov;

ź sposobnost za prepoznavanje potreb po spremembah, 
kritično uvajanje inovacij,  obvladovanje sprememb, 
odločanje in sprejemanje odgovornosti;

ź profesionalna komunikacija s strokovnjaki drugih 
znanstvenih področij in usposobljenost za delovanje v 
medpoklicnih timih ter v domačem in mednarodnem 
okolju;

ź sprejemanje kulture nediskriminatornosti in 
spoštovanje medkulturnih razlik;

ź promoviranje zdravja, ocenjevanje tveganja za 
nastanek bolezni in skrb za varnost  ter zdravje ljudi;

ź razumevanje temeljnih zdravstveno vzgojnih in 
didaktičnih pojmov ter njihovo fleksibilno uporabo;

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

ź vsestransko in sistematično obravnavo pacienta glede 
na relevantne fizične, psihične, socialne, kulturne, 
duhovne in družbene dejavnike;

ź celovit pristop k zagotavljanju kakovosti in varnosti na 
področju zdravstvene dejavnosti;

ź ozaveščenost o nujnosti lastnega strokovnega 
izpopolnjevanja, dopolnjevanja, poglabljanja in 
posodabljanja znanja;

ź zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etičnega 
odločanja in ravnanja v primeru etičnih dilem v 
zdravstveni negi.

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. Kakovost in varnost v zdravstvu  25 30 7  
4. Javno zdravje    25 30 7
5. Patofiziologija   30 30 8
6. Zakonodaja v zdravstvenem in   30 30 8
 socialnem varstvu
7. Didaktika    30 30 8
8. Izbirni predmet 1   25 30 6
 SKUPAJ    225 240 60
2. letnik
1. Izbirni modul: Predmet 1  30 30 8 
2. Izbirni modul: Predmet 2  30 30 8
3. Izbirni modul: Predmet 3  30 30 8
4. Izbirni predmet 2   25 30 6
5. Medkulturna zdravstvena nega in  30 30 7 
 družbena neenakost
6. Magistrski seminar   5 15 3
7. Magistrsko delo     20
 SKUPAJ    150 165 60

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

Izbirni moduli:
Modul 1: Gerontološka zdravstvena nega
1. Zdravstveni in psihosocialni vidiki staranja
2. Zdravstvena oskrba starostnika 
3. Oskrba oseb z demenco
Modul 2: Perioperativna zdravstvena nega
1. Perioperativna zdravstvena nega
2. Menedžment bolečine
3. Menedžment procesov v operativni dejavnosti
Modul 3: Pacient v intenzivni obravnavi
1. Intenzivna medicina
2. Oskrba bolnika v urgentni in intenzivni terapiji
3. Obvladovanje sodobnih tehnologij v enoti
 intenzivne terapije
Modul 4: Oskrba onkološkega pacienta
1. Onkologija
2. Oskrba onkološkega pacienta
3. Paliativna zdravstvena nega
Modul 5: Genomsko informiranje
1. Humana genetika in genetski vzroki bolezni
2. Genomsko informiranje in svetovanje
3. Genetsko testiranje
Modul 6: Patronažna zdravstvena nega
1. Zdravje v lokalni skupnosti
2. Oskrba novorojenčka in dojenčka
3. Oskrba pacienta s kronično boleznijo
Modul 7: Edukacija v zdravstvu
1. Pedagogika z andragogiko
2. Supervizija
3. Edukacijski in mentorski procesi v zdravstvu
Modul 8: Menedžment v zdravstvu
1. Menedžment kadrovskih virov
2. Ekonomika v zdravstvu
3. Informacijski sistemi v zdravstvu
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Modul 7: Edukacija v zdravstvu
1. Pedagogika z andragogiko
2. Supervizija
3. Edukacijski in mentorski procesi v zdravstvu
Modul 8: Menedžment v zdravstvu
1. Menedžment kadrovskih virov
2. Ekonomika v zdravstvu
3. Informacijski sistemi v zdravstvu
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Magistrski študijski program
ZDRAVSTVENA NEGA

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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