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Aplikativna kineziologija je atraktiven dodiplomski študijski program s področja pro
učevanja vpliva gibalne/športne aktivnosti in okolja na človeka. Diplomirani kineziolog je 
strokovno izobražen delavec v športu, ki lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtu-
je, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Študijski program Aplikativna kine
ziologija temelji na dveh vsebinskih stebrih: 1. gibalna aktivnost za rezultat (usmerjen v 
šport) in 2. gibalna aktivnost za zdravje. 
Študij omogoča pridobitev:

• aplikativnih znanj s področja načrtovanja, vodenja in analize gibalne/športne vadbe, 
kondicijske priprave ter programov gibalne terapije, 

• temeljnih naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih znanj, ki so pomembna za 
razumevanje področja gibanja človeka, interakcije gibajočega se človeka z okoljem in 
razumevanje pomena gibanja za zdravje, 

• specialnih znanj s področja športov (atletika, gimnastika, ekipne igre z žogo, smuča
nje, plavanje idr.) in prilagojene športne aktivnosti ter s področja učinkovite promo
cije zdravega načina življenja, 

• znanj s področja zakonodaje, komunikacije in podjetništva, pedagogike, andragogike 
in didaktike gibalne/športne aktivnosti ter osnov prehrane.
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Možnosti zaposlovanja
Diplomant Aplikativne kineziologije je izobražen za delo v športu: športnih društvih in 
zvezah, javnih zavodih za šport, v okviru pravnih oseb registriranih za opravljanje dejav
nosti v športu, v lokalnih skupnostih, kot samostojni podjetniki registrirani za opravlja
nje dejavnosti v športu, zasebni športni delavci. Znanja diplomantov kineziologije so do
brodošla tudi v sektorju turizma in zdravstva – programi za krepitev zdravja: zdravilišča 
in centri za rehabilitacijo, domovi za starejše občane, Zavodi za zdravstveno varstvo in 
nekatere druge zdravstvene ustanove, »wellness« centri, fitnesi, hoteli, potovalna de
javnost. 

Na študij v tujino
UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del red nih 
študijskih 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 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je: a) uspešno opravil splošno ma
turo ali b) uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in 
izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je posame
znik že opravil pri poklicni maturi ali c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiri
letni srednješolski program.
Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov 
gibalnih aktivnosti. Kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni 
sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer me
dicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). 
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.

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

Gibanju dodajamo znanje


