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RAVNI 
IZOBRAZBE PO 
"BOLONJSKIH" 
PROGRAMIH 

STOPNJA ŠTUDIJA 

1 

visokošolski strokovni  
- 1. bol. st. 

univerzitetni programi  
- 1. bol. st. 

2 
magisteriji stroke  
- 2. bol. st.  
 

3 
doktorati znanosti 
- 3. bol. st.  

Zdravstvena 

nega 

Vzgoja in menedžment v 

zdravstvu 
 

Integrirana zdravstvena 

in socialna oskrba 

Edukacija in 

menedžment v 

zdravstvu 

Razvoj študijskih programov na 

FZV NM 



Učenje za celostno obravnavo 

bolnika 

- Celostna obravnava pacienta = moto 

vsakoletne znanstvene konference 

- Sodelovanje z institucijami v okolju 

- Razvijanje družbene odgovornosti 

- Razvijanje prostovoljstva 

- Sodelovanje v projektih 
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Dan boja proti AIDS-u, 

1.12.2015 



5 

Dobrodelna zbiralna akcija  

za otroke in živali 

in obdarovanje otrok v SB NM 

 

December 2014 
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Sodelovanje s kampanjo Najboljša novica 

 

Oktober- 

november 2015 



7 

Sodelovanje v projektih ‚Po kreativni poti do 

znanja‘ 

Projekt: Preprečevanje razjed zaradi pritiska 



Visokošolski strokovni študijski 
program 1. stopnje 

  

  

ZDRAVSTVENA 
NEGA  
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- Poklic diplomirana medicinska sestra sodi med 
regulirane poklice 

- Regulira ga evropska direktiva 2005/36/ES 

- Predpisan je obseg programa (najmanj 4600 
ur) 

- Predpisan je število ur teorije in kliničnega 
usposabljanja  

- Predpisana so področja izobraževanja in 
usposabljanja 

- Zagotavlja prost pretok dela v EU 

 

 

 
 

REGULIRAN POKLIC 
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PREDMETNIK 

ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

ZDRAVSTVENA NEGA 

(3 LETA, 180 ECTS) 
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PREDMETNIK 

ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

ZDRAVSTVENA NEGA 

(3 LETA, 180 ECTS) 

 
Vsebine na področju  

paliativne oskrbe 
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IZBIRNI MODULI: 
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KLINIČNO USPOSABLJANJE 

Direktiva 2005/36/ES in 2013/55/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij določa trajanje, obseg in 
vsebinska področja študija. 

 

Obseg: 4600 ur od tega polovica (2300 ur)  
          kliničnega usposabljanja  
 

 Osnovna in prednostna naloga je izobraziti take diplomante, 
ki bodo uspešno in učinkovito zadovoljevali potrebe 
pacientov v različnih življenjskih obdobjih in z različnimi 
zdravstvenimi problemi ter jim bodo pri krepitvi, ohranjanju 
in vrnitvi zdravja znali uspešno pomagati. 

 

 



Visokošolski strokovni študijski 
program 2. stopnje 

  

  
INTEGRIRANA 

ZDRAVSTVENA IN 
SOCIALNA OSKRBA 



Integrirana zdravstvena in 

socialna oskrba 

• Integrirana zdravstvena in socialna oskrba 

pomeni kontinuirano delo z ljudmi v vseh 

obdobjih življenja ter v vseh stanjih zdravja 

oz. bolezni in je pomemben dejavnik pri 

oblikovanju človekovega odnosa do zdravja, 

načina življenja ter odnosa do okolja. 
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Dolgotrajna oskrba in povezovanje 

zdravstvenega in socialnega varstva 

Demografske spremembe in staranje prebivalstva: 

povečane potrebe po dolgotrajni oskrbi 

• Domači oskrbovalci (za svoje starše skrbi nad 55.000 

oseb v starosti 50 let in več, za svoje partnerje pa več 

kot 50.000 oseb (Ramovš idr., 2013)) 

• Nega na domu  

• Intergracija zdravstvene in socialne oskrbe 

 

16 

V slovenskem in evropskem prostoru 

bomo v prihodnjih desetletjih potrebovali 

nove profile poklicev, ki jih bo odlikoval 

interdisciplinarni pristop v skrbi za 

posameznika oz. v zdravstveni in socialni 

dolgotrajni oskrbi. 
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PREDMETNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

Integrirana zdravstvena in socialna oskrba 

(2 leti, 120 ECTS) 
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IZBIRNE VSEBINE: 



PALIATIVNA OSKRBA  

v programih fakultete 

• Empatija in čustvena inteligenca 

• Vključevanje študentov v projektno 

delo 

• Sodelovanje z institucijami okolja 

• Raziskovalno delo  
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HVALA ZA POZORNOST! 


