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Podiplomski študijski program Zdravstvena nega je nadgradnja visokošolskega strokovnega štu
dijskega programa Zdravstvena nega, ki izobražuje študente za izvajanje zahtevnejših strokov
nih nalog zdravstvene nege. 
Program je zasnovan modularno. V prvem letniku sta oba modula obvezna (Modul Zdrav
stvena nega I in Zdravstvena nega II). Cilj programa je študenta usposobiti za uporabo osnovnih 
znanstvenoraziskovalnih metod in postopkov na področju zdravstvenih ved in za sposobnost 
njihove uporabe kot dopolnitev pri strokovnem delu. Usposobi se tudi za prevzemanje odgo
vornosti za vodenje zahtevnejših nalog v zdravstvu in zdravstveni negi in za razvijanje kritične re
fleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.
Vsebine v drugem letniku omogočajo študentu prilagajanje individualnim nagnjenjem, spo
sobnostim in željam oziroma potrebam delovnega okolja, iz katerega izhaja, zato lahko izbira 
med moduli v celoti ali v kombinaciji z izbirnimi predmeti.

2 leti 
(120 ECTS)

8 izbirnih predmetov 
+ izbirni modul Magistrska naloga

Trajanje študija Študijske obveznosti Zaključek študija

Izbirni moduli

Letnik Izbirnost Naziv učne enote ECTS

Prvi
Obvezni modul Zdravstvena nega I 30

Obvezni modul Zdravstvena nega II 30

Drugi

Izbirni modul Organiziranje in vodenje v zdravstveni negi

30

Izbirni modul Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) 
v podporo delu in učenju v zdravstveni negi

Izbirni modul Zdravstvena nega in obvladovanje bolnišničnih okužb

Izbirni modul Zdravstvena nega v primarni zdravstveni dejavnosti

Izbirni predmeti

Magistrska naloga 30

SKUPAJ 120

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV

MAGISTRICA / MAGISTER ZDRAVSTVENE NEGE, mag. zdr. neg. 
Vrsta študijskega programa: druga stopnja  magistrski študijski program 

Raven izobrazbe: 7

Možnosti zaposlovanja
Magistrice in magistri zdravstvene nege se lahko zaposlujejo na področju primarnega, sekundar
nega in terciarnega zdravstvenega varstva za izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog zdravstve
ne nege, kot na primer nalog, ki vključujejo organiziranje, vodenje, načrtovanje in nadziranje iz
vajanja delovnih procesov. Z izbiro modula oz. predmetov študija lahko pridobijo tudi specialna 
znanja.

Na študij v tujino
UP FVZ spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija. Prednost mobilnosti je v pre-
nosu znanja, izkušenj, idej ter v medsebojnem povezovanju.
UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študij
skih obveznosti vpisanega programa opravijo v eni od partnerskih institucij 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 podiplomske študijske programe. Podrobnejše informacije o vpisnih mes
tih, prijavah in stroških študija dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

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

Življenju dodajamo znanje 
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