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Študijski program izobražuje strokovnjake za pridobitev dodatnih kompetenc za kli
ničnega dietetika in dietetika javnega zdravja, kakor so določene v dokumentu Evrop
ski izobraževalni in poklicni standardi za dietetike, ki jih je izdala EFAD (European Fe
deration of  the Associations of  Dietitians).
Klinični dietetik je odgovoren za načrtovanje, izobraževanje, nadzor in za ocenje
vanje kliničnih prehranskih programov, ki naj bi pri posameznih bolnikih vzpostavili 
funkcionalno prehransko zdravje. Lahko dela v primarnem zdravstvu in tudi na dru
gih ravneh zagotavljanja zdravstvenih storitev.
Dietetik javnega zdravja je neposredno vključen v promocijo zdravja.  Pripravlja  
programe, ki usmerjajo posameznike in skupine prebivalcev k ustreznemu načinu 
prehranjevanja in izbire živil, da bi se ohranjala ustrezna oz. izboljšala slaba prehran
jenost ter zmanjšalo tveganje za zdravje prebivalstva zaradi nepravilne prehrane.
S študijem se študenti usposobijo za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog s pod
ročja dietetike, ki vključuje tudi analiziranje, organiziranje, vodenje, načrtovanje in 
spremljanje izvajanja procesov ter zagotavljanja kakovosti. Študij zaokrožuje obvezno 
usposabljanje v delovnem okolju, kar omogoča študentu prenos znanstvenih spo
znanj v prakso.
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v praktičnem okolju Zaposljivost

Praktično usposabljanje
Delež praktičnega usposabljanja obsega 18 ECTS. Izvaja se v 2. letniku in traja 9 ted
nov. Praktično usposabljanje poteka v delovnem okolju (Institucije javnega zdravja 
in primarnega zdravstvenega varstva, bolnišnice, zdravstvene svetovalnice, vladne in 
nevladne organizacije, zdravstveni domovi, prehranski obrati, gospodarske organiza
cije na področju prehrane in idr.).

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV

MAGISTER / MAGISTRICA DIETETIKE, mag. dietet.
Vrsta študijskega programa: druga stopnja – magistrski študijski program 

Raven izobrazbe: 7
Tarifni razred: 17003 (druga bolonjska stopnja)

Možnosti zaposlovanja
Namen študijskega programa je izobraziti strokovnjake dietetike, ki bodo delovali kot 
prehranski svetovalci zdravih in obolelih posameznikov ter skupin. Sodelovali bodo 
v promociji zdravega načina prehranjevanja in varovanju ter krepitvi zdravja nasploh. 
Kot klinični dietetiki  se lahko zaposlijo v zdravstvenih institucijah kot člani interdisci
plinarne obravnave in oskrbe bolnika na področju klinične prehrane in dietoterapije, 
v gostinskoturističnih dejavnostih, posvetovalnicah ter tudi na področju izobraževan
ja in raziskovanja. Kot dietetik v javnem zdravju skrbi za promocijo zdravja na lokal
ni in državni ravni.

Na študij v tujino
UP FVZ spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija. Prednost mobil
nosti je v prenosu znanja, izkušenj, idej ter v medsebojnem povezovanju.
UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del red
nih študijskih obveznosti vpisanega programa opravijo v eni od partnerskih insti-
tucij v tujini. V eni od sodelujočih držav lahko opravijo tudi praktično usposab
ljanje.

Informacije o vpisu
Za vpis v študijski program je potrebno zadostiti vpisnim pogojem, ki so navedeni na 
spletni strani fakultete: www.fvz.upr.si. Kandidati za vpis v podiplomske študijske 
programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v podiplom
ske študijske programe. Podrobnejše informacije o vpisnih mestih, prijavah in stroš
kih študija dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Izvedba študija
Študij se izvaja v redni obliki na sedežu fakultete v Izoli.

Hrana naj bo tvoje zdravilo 
in zdravilo naj bo tvoja hrana
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