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Študenti dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega se izobražujejo za samostojno 
opravljanje poklica diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika. 
Medicinska sestra je nosilka zdravstvene nege in oskrbe. Je strokovnjakinja na področju 
zdrav stvene nege in oskrbe za celostno zdravstveno obravnavo posameznika, družine in skup
nosti, avtonomno prevzema naloge in odgovornosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni 
zdravstvenega varstva ter na področju socialnega varstva in šolstva. Je samostojna strokovnja
kinja v negovalnem timu, članica zdravstvenega in interdisciplinarnega tima, v katerem z drugi
mi strokovnjaki sodeluje v zdravstveni obravnavi pacienta. Študij je usklajen z Evropsko direkti
vo za priznavanje poklicnih kvalifikacij 2005/36/ES in 2013/55/EU, kar omogoča zaposlovanje 
diplomantov v vseh članicah EU.

3 leta 
(180 ECTS)

2300 
ur 

Vse države EU 
(brez pripravništva 

v zdravstvenem 
sistemu SLO)

Trajanje študija Usposabljanje 
v kliničnem okolju Zaposljivost

Klinično usposabljanje
Dobro opremljen simulacijski center omogoča, da se študenti praviloma pred vstopom v kli
nično okolje kakovostno usposobijo v simuliranih situacijah na modelih in v specialnih kabinet
ih, nato klinično usposabljanje nadaljujejo v učnih zavodih fakultete (bolnišnice, zdravstveni do
movi, domovi za ostarele, šole, vrtci …) pod nadzorom usposobljenih strokovnih mentorjev.

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), dipl. m. s. (VS) 
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK (VS), dipl. zn. (VS) 

Vrsta študijskega programa: prva stopnja – visokošolski strokovni študijski program

Možnosti zaposlovanja
Diplomanti študijskega programa Zdravstvena nega se v okviru zdravstvenega sistema lahko 
brez opravljanja pripravništva zaposlijo na področju: 
• primarnega zdravstvenega varstva – osnovni zdravstveni dejavnosti v zdravstvenih domovih,

dispanzerjih za zdravstveno varstvo žena, otrok in mladine, v posvetovalnicah, v patronaž
nem varstvu, v splošni in družinski medicini, v specialistično ambulantni dejavnosti, v zasebni
zdravstveni praksi, v socialnovarstvenih zavodih – domovih za starejše občane, v zavodih za
izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, v zavod ih
za zdravstveno varstvo ali v reševalni službi.

• sekundarnega zdravstvenega varstva: v splošnih in specialnih bolnišnicah, na klinikah in inšti
tutih, zavodih za rehabilitacijo in v negovalnih oddelkih.

• terciarnega zdravstvenega varstva, kjer poteka najzahtevnejše ambulantno in bolnišnično
zdravljenje.

Na drugih področjih lahko diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik dela tudi 
v šolah in vrtcih, v humanitarnih organizacijah in drugih nevladnih organizacijah, v socialnome
dicinski, higienski, epidemiološki in zdravstveno – ekološki dejavnosti, v zdraviliški dejavnosti ali 
na področju oskrbe s krvjo in krvnimi derivati. Opravljanje pripravništva ureja zakonodaja oz. 
zahteve delodajalca.

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
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil za
ključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno ali splošno maturo. 
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen 
z razpisom za vpis v dodiplomske študijske programe. Podrobnejše informacije o vpisnih mestih, 
prijavah in stroških študija dobijo kandidati na spletni strani fakultete: www.fvz.upr.si.

Izvedba študija
Študij se izvaja v redni in izredni obliki na sedežu fakultete v Izoli. Redna oblika študija se izvaja 
tudi v dislocirani enoti fakultete v Vipavi.

Življenju dodajamo znanje 

https://www.youtube.com/watch?v=m6d6myPYv1k



