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Na Loko 2, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 393 00 18
E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/
INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI:
Na Loko 2, Novo mesto:
− 12. 2. 2021 ob 16.00 za izredni študij,
− 13. 2. 2021 ob 10.00 za izredni študij.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

FITOTERAPIJA

ČISTOPIS ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA JE DOSTOPEN NA SPLETNI STRANI FAKULTETE:
https://fzv.uni-nm.si/programi_1_stopnje/fitoterapija/
https://fzv.uni-nm.si/en/1st_cycle/phytotherapy/
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti dobijo strokovni
naslov diplomirani fitoterapevt (VS) oz. diplomirana fitoterapevtka (VS).
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA
Na Loko 2, 8000 Novo mesto.
NAČIN ŠTUDIJA
Fakulteta bo v študijskem letu 2021/2022 izvajala izredno obliko študija.
Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15 študentov.
JEZIK POUČEVANJA
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje
slovenskega jezika na nivoju splošnega razumevanja. Fakulteta si pridružuje 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.
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NAČIN PRIJAVE IN PRIJAVNI ROKI
Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:
1. prijavni rok: od 16. 2. 2021 do 19. 3. 2021,
2. prijavni rok: od 20. 8. 2021 do 27. 8. 2021,
3. prijavni rok: od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021 do 12. ure.
Postopek prijave za vpis
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Kandidat se lahko prijavi:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu:
AAI-račun).
Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevane priloge kandidat vloži elektronsko preko
portala eVŠ do zaključka prijavnega roka.
Kot priloge priložite:
- elektronsko kopijo spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu,
- elektronsko kopijo letnega spričevala za 3. in 4. letnik.
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj
študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje
izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij o postopku
priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih
zavodih v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/teme/priznavanje-izobrazevanja-za-namen-nadaljevanjaizobrazevanja-na-izobrazevalnih-institucijah/
oziroma
pišete
na
naslov:
referat.fpuv@uni-nm.si.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko oddana v
eVŠ do zaključka prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega
roka oddane tudi vse zahtevane priloge.
VPISNI ROKI ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANE ČLANIC EU:
- vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 9. 8. 2021 do 17. 8. 2021,
- vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 24. 9. 2021 do 30. 9. 2021,
- vpis sprejetih v 3. prijavnem roku: od 28. 9. 2021 do 30. 9. 2021.
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fitoterapija se lahko vpiše,
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali splošno maturo.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO KANDIDATI IZBRANI GLEDE NA
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

P5

VPISNA MESTA
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Fitoterapija – 1. letnik

Izredni študij
30

VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Fitoterapija – 1. letnik

Izredni študij
5

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN
TUJE DRŽAVLJANE
Vpisna mesta
Visokošolski strokovni študijski
program prve stopnje
Fitoterapija – 1. letnik

Izredni študij
2

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane: od 1. 5.
2021 do 31. 8. 2021.
Rok za oddajo prilog k prijavi: do zaključka prijavnega roka.

