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Magistrski  študijski program 2. stopnje Aplikativna kineziologija, ki ga izva-
ja Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, je javnoveljavni štu-
dijski program, ki daje kompetence na področju športa. Magistrski študijski 
program Aplikativna kineziologija je nadgradnja dodiplomskega študija Apli-
kativne kineziologije in študentu omogoča pridobitev kompetenc s pomočjo 
katerih načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti proces športne vadbe.
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Zaključek 
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Možnost nadaljevanja študija na 3. stopnji!

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV

MAGISTER/MAGISTRICA KINEZIOLOGIJE, mag. kin.
Vrsta študijskega programa: druga stopnja 

– magistrski študijski program 

Možnosti zaposlovanja
Magister/magistrica kineziologije je strokovno izobražen delavec v športu, 
ki v skladu s pridobljenimi kompetencami lahko načrtuje, organizira, izvaja in 
spremlja procese športne vadbe. Izobražen je za izvajanje športnih progra-
mov (Zakon o športu – ZŠpo-1), ki so različne pojavne oblike športa, name-
njene posameznikom vseh starosti. Izvajalci športnih programov so športna 
društva in zveze, javni zavodi za šport, pravne osebe registrirane za opravlja-
nje dejavnosti v športu, lokalne skupnosti, samostojni podjetniki registrirani 
za opravljanje dejavnosti v športu, zasebni športni delavci. Znanja magistrov 
kineziologije so dobrodošla tudi na področju zdravstva – programi za krepi-
tev zdravja: zdravilišča in centri za rehabilitacijo, domovi za starejše občane, 
Zavodi za zdravstveno varstvo in nekatere druge zdravstvene ustanove ter 
področju turizma -  wellness centri, hoteli, potovalna dejavnost.

Na študij v tujino
UP FVZ spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija. Pred-
nost mobilnosti je v prenosu znanja, izkušenj, idej ter v medseboj-
nem povezovanju.
UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da 
del red nih študijskih obveznosti vpisanega programa opravijo v eni od par-
tnerskih 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 na-
vedeni 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 mestih, prijavah in stroških študija dobijo 
kandidati na spletni strani fakultete.

Izvedba študija
Študij se izvaja v redni in izredni obliki.

Gibanju dodajamo znanje


