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Fizioterapija na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem je uni-
verzitetni dodiplomski študijski program 1. stopnje. Temeljni cilj pro-
grama je izobraziti fizioterapevta kot neodvisnega zdravstvenega 
strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji spo-
soben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju 
in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Univerzitetni študij-
ski program ima skrbno zasnovano ter horizontalno in vertikalno prepleteno 
strukturo. Horizontalno temelji na treh vsebinskih stebrih:

• mišično-skeletne vsebine,
• internistične/kardio-respiratorne vsebine,
• nevrološke vsebine.

Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj bo diplomant pridobil spe-
cialna znanja iz obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravna-
ve, znanja iz komunikacije, psihologije, profesionalizma in informatike v zdra-
vstvu ter metodike raziskovanja. Znal bo delovati na področju primarne 
preventive, zdravljenja in rehabilitacije. 
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Možnosti zaposlovanja
Diplomirani fizioterapevt je poklic v javnem in zasebnem sektorju. Opravlje-
no pripravništvo in strokovni izpit sta pogoja za delo v zdravstveni dejavnosti. 
Tip izvajalca: osnovno zdravstvo, specialistične ambulante, splošne in speci-
alne bolnišnice, klinike, zdravilišča, ustanove za javno zdravje, socialni zavodi, 
izobraževalne ustanove ter ostali, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Na študij v tujino
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem sodeluje v programu 
Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obvezno-
sti vpisanega programa opravijo v eni od partnerskih ustanov v tujini. V 
eni od sodelujočih držav lahko opravijo tudi praktično usposabljanje.

Informacije o vpisu
Za vpis v študijski program je potrebno zadostiti vpisnim pogojem, ki so na-
vedeni na spletni strani fakultete: www.fvz.upr.si. 
Zaradi specifičnih pogojev pri izvajanju praktičnega dela v času študija mo-
rajo izbrani kandidati ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni 
sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda di-
spanzer medicine dela. Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe 
se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v dodiplom-
ske študijske programe. Podrobnejše informacije o vpisnih mestih, prijavah in 
stroških študija dobijo kandidati na spletni strani fakultete. 

Izvedba študija
Študij se izvaja v redni in izredni obliki v prostorih Fakultete za vede o zdravju.

Življenju dodajamo znanje


