RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
»INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA«
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE NOVO MESTO
Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393 00 30, fax: (07) 393 00 13
E-pošta: fzv.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/sl/
Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2:
24. 5. 2018 ob 16.30,
6. 9. 2018 ob 16.30.
Ljubljana, Vodovodna 100:
24. 5. 2018 ob 16.30,
6. 9. 2018 ob 16.30.
Naziv študijskega programa:
Podiplomski magistrski študijski program – druga stopnja Integrirana zdravstvena in
socialna oskrba
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete:
https://fzv.uni-nm.si/sl/programi_2_stopnje/integrirana_zdravstvena_in_socialna_oskrba/
Trajanje študija:
Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS.
Strokovni naslov:
Magister zdravstvene in socialne oskrbe / magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.
Kraj in način izvajanja študija:
Novo mesto, Na Loko 2;
Ljubljana, Vodovodna 100 (študij se izvaja ob izpolnjenem pogoju števila vpisanih na tej lokaciji).
Način izvajanja študija:
Izredni študij.

Jezik poučevanja:
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje slovenskega
jezika na nivoju splošnega razumevanja. Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru dvoma od
kandidatov pred izbirnim postopkom zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo
s potrdilom pooblaščene institucije. Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo predložil potrdila o
zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega postopka.

VPISNI POGOJI
VPIS V 1. LETNIK
V prvi letnik študijskega programa druge stopnje Integrirana zdravstvena in socialna oskrba se
na osnovi 38.a člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:
-

-

študijski program prve stopnje na področju 72 (zdravstvo) ali 76 (socialno delo) po
ISCED, ki zagotavlja pridobivanje temeljnega znanja za kompetentno opravljanje
aktivnosti na področju zdravstvene ali socialne skrbi za človeka (zdravega/bolnega).
študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti se določijo glede
na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.
Individualne vloge kandidatov bo obravnavala pristojna komisija in na osnovi dokazil
določila dodatne študijske obveznosti.

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 doseženo oceno pri diplomi (20 %)
in glede na doseženo povprečno oceno študija (80 %).
Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU
Lokacija študija
Novo mesto
Ljubljana*

Število vpisnih mest
30
30

* V primeru, da bo v prvi letnik študijskega programa vpisanih manj kot 20 študentov, se bo študij izvajal
na sedežu fakultete.

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Novo mesto
Ljubljana*

Število vpisnih mest
10
10

* V primeru, da bo v prvi letnik študijskega programa vpisanih manj kot 20 študentov, se bo študij izvajal
na sedežu fakultete.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE:
VPIS V 2. LETNIK
Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava pridobljeno znanje,
usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem,
ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v najmanj 80 % ustrezajo splošnim oziroma predmetnospecifičnim kompetencam, določenih s študijskim programom, in sicer kot opravljeno študijsko
obveznost, ovrednoteno po ECTS.
Priznavanje je urejeno s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Dostopen je na spletni
strani:
http://fzv.vsnm.si/uploads/VSZ_pripone/pravni_akti/pravilnik_o_priznavanju_znanj_in_spretnosti_pred_v
pisom_28_11_2012.pdf
Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini.
V kolikor se študent vpiše v študijski program druge stopnje Integrirana zdravstvena in socialna
oskrba po merilih za prehode v drugi letnik, mu je priznanih največ 60 ECTS. V novem
programu mora opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 60 ECTS.
Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in
državljane članic EU
Lokacija študija
Novo mesto

Število vpisnih mest
10

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane
Lokacija študija
Novo mesto

Število vpisnih mest
10

PRIJAVNI ROKI
Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:
1. prijavni rok: od 1. 5. 2018 do 15. 8. 2018,
2. prijavni rok: od 3. 9. 2018 do 23. 9. 2018.
Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:
od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018.
Rok za oddajo prilog k prijavi: Ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka.

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora
priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi
označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave
za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu
zavodu.
Kot priloge kandidat priloži overjeno kopijo diplome in originalno potrdilo o opravljenih izpitih,
iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, oziroma overjeno kopijo
Priloge k diplomi.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v
eVŠ do zaključka prijavnega roka oziroma prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem
besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana
do zaključka prijavnega roka na naslov:
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Na Loko 2
8000 Novo mesto.
VPISNI ROKI
Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. Vpisi bodo
potekali:
Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:
1. od 16. 8. 2018 do 31. 8. 2018 (vpis sprejetih po prvem prijavnem roku),
2. od 25. 9. 2018 do 30. 9. 2018 (vpis sprejetih po drugem prijavnem roku).
Vpisni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:
od 3. 9. 2018 do 30. 9. 2018.

