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OPIS	ŠTUDIJSKEGA	PROGRAMA	
 
Strokovni	naslov:		

‐ diplomirani	zdravstvenik	(dipl.	m.	s.	‐	VS)	

‐ diplomirana	medicinska	sestra	(dipl.	zn	‐	VS)		

‐ 	

Usklajenost	 izobraževalnega	 sistema	 na	 vseh	 nivojih	 s	 potrebami	
gospodarstva	 in	 negospodarstva	 je	 eden	 najpomembnejših	 pogojev	 za	
razvoj	 družbe.	 Zdravstvo	 je	 hitro	 razvijajoče	 se	 strokovno	 področje,	 kjer	
razvoj	 stroke	 narekuje	 dinamično	 prilagajanje	 izobraževanja	 kadrov,	 ki	
delajo	v	zdravstveni	dejavnosti.		
	
Diplomirana	 medicinska	 sestra	 oziroma	 diplomirani	 zdravstvenik	
(Registered	 Nurse	 –	 RN)	 je	 v	 Evropski	 uniji,	 skladno	 z	 Direktivo	
2005736/ES	 Evropskega	 parlamenta	 in	 sveta	 o	 priznavanju	 poklicnih	
kvalifikacij	(Strasbourg,	07.09.2005)	reguliran	poklic.		
	
Vse	 hitrejši	 razvoj	 področja	 zdravstvene	 nege	 ter	 reguliranost	 poklica	 za	
Slovenijo	pomeni	uskladitev	dosedanjih	študijskih	programov	zdravstvene	
nege,	 za	 zaposlene	 v	 stroki	 pa	 nujno	 prekvalifikacijo	 in	 dokvalifikacijo.	
Številne	 študije	 in	 raziskave	 izvedene	 v	 Evropi	 in	 tudi	 v	 Sloveniji	 jasno	
kažejo	izrazito	deficitarnost	poklica	diplomirane	medicinske	sestre	–	vedno	
večjo	 potrebo	 po	 zaposlovanju	 diplomiranih	 medicinskih	 sester	 in	 s	 tem	
tudi	po	 izobraževanju	 le‐teh.	Zdravstveni	svet	v	Sloveniji	 je	že	v	 letu	2005	
sklenil,	 da	 je	 problematiko	 pomanjkanja	medicinskih	 sester	 v	 Sloveniji	 in	
njihovo	 izobraževanje	 potrebno	 reševati	 sistemsko,	 z	 usklajevanjem	med	
posameznimi	 vladnimi	 resorji,	 z	 noveliranjem	 učnih	 programov	 in	
povečevanjem	števila	izobraževalnih	institucij.		
	
Pregled	 statističnih	 podatkov	 vpisov	 na	 izobraževalne	 institucije	 za	
zdravstveno	 nego	 v	 zadnjih	 nekaj	 letih	 izkazuje	 mnogo	 večji	 interes	
študentov	za	študij,	kot	pa	je	na	voljo	vpisnih	mest.		
	
Navedeno	 utemeljuje	 povečanje	 števila	 vpisnih	 mest	 in	 vzpodbujanje	
ustanavljanja	izobraževalnih	institucij	za	zdravstveno	nego.	Le‐te	p	morajo	
svoje	 teoretično	 in	praktično	 jedro	usposabljanja	povezati	 s	potencialnimi	
regijskimi	 učnimi	 bazami,	 kot	 so	 bolnišnice,	 zdravstveni	 domovi,	 domovi	
upokojencev,	zdravilišča	in	podobno.		
	
Glavni	argument	lociranja	študijskega	programa	Zdravstvena	nega	v	Murski	
Soboti	 je	 prenos	 terciarnega	 izobraževanja	 v	 Pomurje.	 V	 regijo,	 kjer	 je	
terciarno	 izobraževanje	 izrazito	 deficitarno.	 Potrebe	 po	 izobraževanju	 na	
področju	 zdravstvene	 nege	 in	možnosti	 zaposlovanja	 pa	 izjemno	 velike.	 S	
tem	v	zvezi	je	tudi	razumljiva	odločna	podpora	tako	lokalnih	skupnosti	kot	
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tudi	 širšega	 lokalnega	 gospodarstva	 in	 negospodarstva.	 Ob	 tem	pa	 ne	 gre	
zanemariti	 tako	 odličnih	 materialnih	 kakor	 tudi	 kadrovskih	 pogojev	 s	
katerimi	 regija	 razpolaga.	 Umestitev	 študijskega	 programa	 zdravstvena	
nega	v	Pomurje	bo	imelo	izrazito	pozitiven	vpliv	na	razvoj	regije	in	širše.		
	
Pri	 pripravi	 študijskega	 programa	 Zdravstvena	 nega	 je	 Alma	 Mater	
Europaea	 –	 Evropski	 center,	 Maribor	 ob	 že	 navedenem	 upoštevalo	
kadrovske	 in	 razvojne	 potrebe	 zdravstvenih	 ustanov	 pomurske	 regije	 in	
širše.	 Ob	 tem	 so	 bile	 natančno	 proučeno	 pozitivne	 izkušnje	 obstoječih	
študijskih	programov	zdravstvene	nege	v	Sloveniji	in	v	Evropi.		
	
Preložen	 študijski	 program	 je	 usklajen	 z	 direktivami	 EU	 in	 primerljiv	 s	
podobnimi	institucijami	v	Evropi.			

TEMELJNI	CILJI	PROGRAMA	
	
Visokošolski	strokovni	študijski	program	za	diplomirane	medicinske	sestre	
/diplomirane	zdravstvenike	temelji	na:		

‐ poklicni	kvalifikaciji,	ki	jo	predpisujejo	sektorske	direktive	EU,	

‐ načelih	evropskega	visokega	šolstva	(Bolonjska	deklaracija),	

‐ potrebah	 slovenske	 populacije	 po	 visoko	 izobraženih	 medcinskih	

sestrah,	

‐ v	 praksi	 potrjenem	 znanju	 in	 spretnostih	 nosilk/nosilcev	 stroke	

zdravstvene	nege,	

‐ ciljih	strategije	Svetovne	zdravstvene	organizacije	»Zdravje	za	vse	do	

leta	2000«	in	»Zdravje	za	vse	za	21.	stoletje«,	sklepih	1.	konference	o	

zdravstveni	negi	na	Dunaju	leta	1988	in	Münchenski	deklaraciji	iz	leta	

2000.		

Cilj	 študijskega	 programa	 je	 izobraziti	 diplomirane	 medicinske	
sestre/zdravstvenike,	ki	bodo	sposobni	izvajati	sodobno	zdravstveno	nego	
na	vseh	nivojih	zdravstvene	dejavnosti.	
	
Diplomirana	medicinska	sestra/diplomirani	zdravstvenik	bo:	

‐ sposobna/sposoben	delovati	po	načelih	sodobne	zdravstvene	nege,	ki	

poudarja	 individualnost,	 partnerski	 odnos	 in	 holistični	 pristop	 k	

posamezniku,	družini	ali	skupini;	

‐ znal(a)	 ugotavljati	 potrebe	 po	 zdravstveni	 negi,	 postavljati	 cilje,	

načrtovati	zdravstveno	nego,	jo	izvajati	in	vrednotiti;	

‐ sposobna/sposoben	 vključevati	 se	 v	 zdravstveni	 in	 negovalni	 tim	 v	

praksi	in	delovati	na	vseh	nivojih	zdravstvenega	varstva;	
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‐ usposobljen(a)	za		holističen	pristop	pri	delu	z	ljudmi,	bo	razumel(a)	

in	zna(l)a	uporabljati	teorijo	sistemov;	

‐ se	 bo	 zavedal(a)	 zakonske,	 moralne	 in	 etične	 odgovornosti	 v	

poklicnem	in	privatnem	življenju;	

‐ usposobljen(a)	za	opravljanje	nalog	zdravstvenega	vzgojitelja;	

‐ seznanjen(a)	 z	 novimi	 spoznanji	 sorodnih	 ved	 (medicinske,	

humanistične	 in	 naravoslovne),	 ki	 jih	 bo	 sposob(e)n(a)	 uporabiti	 v	

povezavi	s	stroko	‐	zdravstveno	nego;	

‐ informiran(a)	o	raziskovalnem	delu	v	zdravstveni	negi	in	o	njegovem	

pomenu	za	razvoj	stroke;	

‐ usposobljen(a)	 za	 samoizobraževanje	 in	 podiplomsko	 organizirano	

izobraževanje	 in	 se	 zavedal(a)	 pomena	 permanentnega	

izobraževanja;	

‐ osvojil(a)	pozitivno	profesionalno	identiteto.		

KOMPETENCE,	KI	SE	PRIDOBIJO	S	PROGRAMOM	
 
Splošne	 kompetence	 diplomanta,	 ki	 bodo	 pridobljene	 s	 programom	 so	
predvsem:	

‐ sposobnost	 analize,	 sinteze	 in	 predvidevanja	 rešitev	 ter	 posledic	

glede	na	predmetno‐specifične	kompetence	diplomanta;	

‐ obvladovanje	 raziskovalnih	 metod	 (klinično	 in	 aplikativno	

raziskovanje),	postopkov	in	procesov,	razvod	kritične	in	samokritične	

presoje;	

‐ sposobnost	uporabe	znanja	v	praksi;	

‐ avtonomnost	v	strokovnem	delu;	

‐ razvoj	 komunikacijskih	 sposobnosti	 in	 spretnosti,	 posebej	

komunikacije	 s	 pacienti,	 v	 zdravstvenem	 timu	 ter	 razvoj	

komunikacijskih	spretnosti	z	zdravo	in	bolno	populacijo;	

‐ etična	refleksija	in	zavezanost	profesionalni	etiki;	

‐ kooperativnost,	delo	v	skupini	

	
Predmetno	 specifične	 kompetence	 diplomanta,	 ki	 bodo	 pridobljene	 s	
programom	so	predvsem:	

‐ sposobnost	 ugotavljanja	 potreb	 po	 zdravstveni	 negi,	 postavljanja	

ciljev,	načrtovanja,	izvajanja	in	vrednotenja		

‐ poznavanje	in	razumevanje	trendov	in	vloge	zdravstvene	nege	k	čim	

hitrejši	 in	 kakovostni	 obravnavi	 pacienta,	 ki	 se	 kaže	 v	 skrajševanju	

čakalnih	 vrst	 in	 vlogi	 zdravstvene	 nege	 v	 smislu	 povezovanja	 na	

primarni,	sekundarni	in	terciarni	ravni;	
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‐ znanje	s	področja	temeljne	zdravstvene	nege	in	njenih	specifik;	

‐ metodika	zdravstvene	nege	in	promocija	zdravja;	

‐ poznavanje	anatomije,	fiziologije	in	patologije;	

‐ znanje	s	področja	mikrobiologije	s	parazitologijo;	

‐ sposobnost	 izvajanja	 del	 in	 nalog	 v	 skladu	 s	 kompetencami	 na	

področju	 diagnostično	 terapevtskega	 programa	 pri	 obravnavi	

pacienta;	

‐ usposobljenost	 za	 uporabo	 informacijske	 tehnologije	 in	 sistemov	na	

strokovnem	področju;	

‐ poznavanje	področja	managementa	in	organizacije	zdravstvene	nege;	

‐ znanje	s	področja	sociologije	zdravja	in	bolezni;	

‐ znanje	s	področja	psihologije;	

‐ poznavanje	supervizije	v	zdravstveni	negi;	

‐ obvladovanje	 nujne	 medicinske	 pomoči	 in	 zdravstvenega	 varstva	 v	

posebnih	primerih;	

‐ znanja	s	področja	zdravstvene	in	socialne	zakonodaje;	

PREDMETNIK	S	KREDITNIM	OVREDNOTENJEM	ŠTUDIJSKIH	
OBVEZNOSTI	
 
Dodiplomski	študijski	program	prve	stopnje	Zdravstvena	nega	 traja	3	 leta	
(6	 semestrov)	 in	 obsega	 180	 ECTS	 kreditnih	 točk.	 Predstavlja	 samostojni	
segment	 študija,	 ki	 se	 nadaljuje	 z	 magistrskim	 podiplomskim	 študijskim	
programom	druge	stopnje	Zdravstvena	nega	v	obsegu	120	ECTS	kreditnih	
točk.			
	
Dodiplomski	študijski	program	vsebuje	predmetnik,	ki	zagotavlja	temeljne	
vsebine,	 katere	 nadgrajuje	 predmetnik	 magistrskega	 podiplomskega	
programa	 s	 poglobljenimi	 vsebinami.	 Posamezni	 predmeti	 so	 grupirani	 v	
tematska	področja.		
	
	

PREDMETNIK	VISOKOŠOLSKEGA	STROKOVNEGA	ŠTUDIJSKEGA	
PROGRAMA	ZDRAVSTVENA	NEGA	

 
 

ZAP.	ŠT.		

	
IME	PREDMETA	 ŠTEVILO	

ECTS	

1. LETNIK 

1.	 Zdravstvena	nega	in	raziskovanje	 33	

2.	 Etika	in	filozofija	v	zdravstveni	negi	 3	

3.	 Metodika	zdravstvene	vzgoje	in	promocija	zdravja	 3	

4.	 Zdravstvena	nega	starostnika	z	geriatrijo	 3	

5.	 Anatomija,	fiziologija,	patologija	 3	
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6.	 Mikrobiologija	s	parazitologijo	 3	

7	 Diagnostično	terapevtski	program	 3	

8.	 Informatika	v	zdravstvu	in	zdravstveni	negi	 3	

9.	 Javno	zdravje	 3	

10.	 Izbirni	predmet	 3	

SKUPAJ		ZA	1.	LETNIK	 60
	

2. LETNIK	

11.	 Zdravstvena	nega	otroka	in	mladostnika	s	pediatrijo	 9	

12.	 Zdravstvena	nega	žensk	z	ginekologijo	in	porodništvom	 15	

13.	 Zdravstvena	nega	internističnega	bolnika	z	interno	medicino	 18	

14.	 Organizacija	zdravstvene	nege	in	management	 3	

15.	 Sociologija	zdravja	in	bolezni	 3	

16.	 Psihologija	v	zdravstveni	negi	in	zdravstvu	 3	

17.	 Izbirni	predmet	 3	

18.	 Izbirni	predmet	 3	

19.	 Izbirni	predmet	 3	

SKUPAJ	ZA	2.	LETNIK	 60
	

3. LETNIK	

20.	 Zdravstvena	nega	kirurškega	bolnika	s	kirurgijo	 15	

21.	 Zdravstvena	nega	v	odnosu	do	mentalnega	zdravja	s	psihiatrijo	 12	

22.	 Zdravstvena	nega	v	patronažnem	varstvu	 12	

23.	 Supervizija	v	zdravstveni	negi	 3	

24.	 Nujna	medicinska	pomoč	in	zdravstveno	varstvo	v	posebnih	razmerah	 3	

25.	 Zdravstvena	in	socialna	zakonodaja	 3	

26.	 Izbirni	predmet	 3	

27.	 Izbirni	predmet	 3	

28.	 Diplomsko	delo	 6	

SKUPAJ	ZA	3.	LETNIK	 60
SKUPAJ	ZA	ŠTUDIJSKI	PROGRAM	 180

	
*Študent	izbere	izbirni	predmet	izmed	ponujenih	izbirnih	predmetov	v	okviru	programa	
Zdravstvena	nega	

	

IZBIRNI		PREDMETI	 ECTS
1.	 Izbrana	poglavja	iz	poklicne	etike	 3	

2.	 Komunikacija	in	medsebojni	odnosi	v	zdravstveni	negi	in	zdravstvu	 3	

3.	 Obvladovanje	bolnišničnih	okužb	 3	

4.	 Izbrana	poglavja	iz	zdravstvene	nege	onkološkega	bolnika	 3	

5.	 Management	človeških	virov	 3	

6.	 Izbrana	poglavja	iz	supervizije	 3	

7.	 Praksa	zdravstvene	nege	osnovana	na	zdravstvenih	dokazih	 3	

8.	 Kakovost	v	zdravstveni	negi	 3	

9.	 Izbrana	poglavja	iz	zdravstvene	nege	starostnika	 3	

10.	 Zdravstvena	nega	v	intenzivni	enoti	 3	

11.	 Zdravstveni	sistemi	v	EU	 3	
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Študentu	 se	 prizna	 do	 10	 ECTS	 iz	 obveznih	 ali	 izbirnih	 enot	 (predmetov)	
pridobljenih	 na	 drugih	 študijskih	 programih	 na	 istem	 ali	 drugih	
visokošolskih	zavodih	doma	in	v	tujini.			

POGOJI	ZA	VPIS	IN	MERILA	ZA	IZBIRO	OB	OMEJITVI	VPISA	
 
V visokošolski strokovni študijski program zdravstvena nega se lahko 
vpišejo dijaki z: 
 

‐ zaključnim izpitom 
‐ poklicno maturo ali 
‐ maturo 

v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.  
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na : 

‐ splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu  60%	
‐ splošni uspeh v 3. in 4. letniku        40 %	

	
Zdravniška	potrdila		
Izbrani	kandidati	bodo	morali	predložiti	zdravniško	potrdilo	o	zdravstveni	
sposobnosti	 za	 opravljanje	 del	 in	 nalog	 zdravstvenega	 delavca,	 ki	 ga	 izda	
dispanzer	 medicine	 dela	 (napotnica	 za	 predhodni	 zdravstveni	 pregled,	
obrazec	DZS	8.203).	
	
Za	vpis	na	izredni	študij	veljajo	enaki	vpisni	pogoji	kot	za	redni	študij.		
	
Predvideno	število	vpisnih	mest:	

‐ redni	študij		 60	kandidatov	(v	primeru	pridobljene	koncesije	za	študij)	

‐ izredni	študij	 45	kandidatov	*	

*			Minimalno	število	vpisanih	študentov	za	izvajanje	izrednega	študija	je	10.		

MERILA	ZA	PRIZNAVANJE	ZNANJA	IN	SPRETNOSTI,	PRIDOBLJENIH	
PRED	VPISOM	V	PROGRAM	
	

Alma	Mater	Europaea	–	Evropski	 center,	Maribor	bo	kandidatom	priznala	
pridobljena	 znanja,	 usposobljenost	 ali	 zmožnosti,	 ki	 po	 vsebini	 in	
zahtevnosti	 v	 celoti	 ali	 deloma	 ustrezajo	 splošnim	 in/ali	 predmetno‐
specifičnim	 kompetencam,	 določenim	 s	 študijskim	 programom,	 kjer	 se	
znanja	 pridobijo	 s	 formalnim	 učenjem	 in	 ovrednotijo	 z	 ustreznim	
potrdilom.		
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Pri	 priznavanju	 in	 nepriznavanju	 je	 osnovno	 merilo	 primerljivost	 drugje	
pridobljenega	znanja	z	učnimi	enotami,	spretnostmi	in	usposobljenostjo	na	
visokošolskem	strokovnem	programu	Zdravstvena		nega,	na	katerega	se	bo	
kandidat	vpisal.		

OCENJEVANJE	IN	PREVERJANJE	ZNANJA	
 
Predpisani	 načini	 in	 oblike	 preverjanja	 in	 ocenjevanja	 znanja	 so	 za	 vsak	
predmet	določeni	oziroma	navedeni	v	učnih	načrtih	vsakega	posameznega	
predmeta	in	so	v	splošnem	obsegu	sledeči:	
•	 pisni	izpit,	
•	 ustni	izpit	(ustni	zagovor),	
•	 kolokvij,	
•	 avditorne	vaje	(vaje,	domače	naloge)	
•	 poročilo	iz	vaj,	
•	 seminarska	naloga,	
•	 predstavitev	seminarske	naloge,	
•	 izdelava	in	prezentacija	projekta	
	
Pri	ocenjevanju	upoštevajo	učitelji	splošna	pravila	ocenjevanja,	ki	jih	določi	
Senat		in	drugi	pravilniki	

POGOJI	ZA	NAPREDOVANJE	PO	PROGRAMU	
	

Pogoji	za	napredovanje	v	2.	letnik	

Študent	 napreduje	 v	 2.	 letnik,	 če	 z	 opravljenimi	 izpiti	 1.	 letnika	 zbere	
najmanj	45	ECTS,	 obvezno	pa	mora	opraviti	 vso	klinično	usposabljanje	 in	
izpite	pri	predmetih:		

‐ Zdravstvena	nega	in	raziskovanje	
‐ Anatomija,	fiziologija,	patologija	
‐ Mikrobiologija	s	parazitologijo	

Za	študente,	ki	ponavljajo	1.	letnik	ali	pavzirajo,	veljajo	enaki	pogoji	za	vpis	
v	2.	letnik	kot	pri	rednem	napredovanju.		
	
Študent	napreduje	v	3.	letnik,	če:	

‐ 	ima	opravljene	vse	izpite	1.	letnika,		
‐ vso	klinično	usposabljanje	prvega	in	drugega	letnika	in		
‐ če	zbere	še	najmanj	45	ECTS	z	opravljenimi	izpiti	2.	letnika.		

Obvezno	morajo	opraviti	naslednje	predmete	2.	letnika:		
‐ Zdravstvena	nega	otroka	in	mladostnika	s	pediatrijo	
‐ Zdravstvena	nega	žensk	z	ginekologijo	in	porodništvom	
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‐ Zdravstvena	nega	internističnega	bolnika	z	interno	medicino.		

Za	študente,	ki	ponavljajo	2.	letnik	ali	pavzirajo,	veljajo	enaki	pogoji	za	vpis	
v	3.	letnik	kot	pri	rednem	napredovanju.		
	
Ponavljanje	letnika	

Študent,	 ki	 ni	 izpolnil	 pogojev	 za	 napredovanje,	 lahko	 ponavlja	 letnik,	 in	
sicer	v	primeru,	ko	je	zbral	vsaj	30	ECTS	z	opravljenimi	izpiti	tistega	letnika,	
ki	ga	želi	ponavljati.	Če	študent	iz	opravičenih	razlogov	ni	zbral	30	ECTS,	mu	
lahko	 Komisija	 za	 študijske	 zadeve	 izjemoma	 odobri	 ponavljanje	 letnika.	
Zaradi	 neizpolnjevanja	 obveznosti	 lahko	 študent	 samo	enkrat	 ponavlja	 en	
letnik	v	teku	celotnega	študija.		 
 
Podaljšanje	statusa 	

Študentu	 se	 lahko	 podaljša	 status	 največ	 za	 eno	 leto,	 če	 se	 iz	 opravičenih	
razlogov	ne	vpiše	v	višji	letnik	v	skladu	s	Statutom.		
 
Določbe	o	prehodih	med	programi		

Prehodi	 med	 programi	 so	 mogoči	 znotraj	 programov	 prve	 stopnje	 Alma	
Mater	 Europaea‐	 Evropski	 center	 Maribor	 in	 drugih	 fakultet	 skladno	 z	
Zakonom	 o	 visokem	 šolstvu	 (velja	 za	 programe	 sprejete	 po	 ZVis	 iz	 leta	
2004),	 Merili	 za	 prehode	 med	 študijskimi	 programi	 in	 drugimi	 predpisi.	
Študenti,	 vpisani	 pred	 uvedbo	 novih	 študijskih	 programov	 za	 pridobitev	
izobrazbe,	 ki	 imajo	 pravico	 do	 ponavljanja	 in	 zaradi	 postopnega	 uvajanja	
novih	 študijskih	 programov	 ne	 morejo	 ponavljati	 letnika	 po	 programu,	 v	
katerega	 so	 se	 vpisali,	 preidejo	 v	 nov	 program	 pod	 enakimi	 pogoji	 kot	
študenti	novih	programov.		
	
Pri	 prehodu	 z	 drugih	 študijskih	 programov	 na	 visokošolski	 strokovni	
študijski	 program	 prve	 stopnje	 »Zdravstvena	 nega«	 mora	 kandidat	
predložiti	overjeno	potrdilo	o	opravljenih	študijskih	obveznostih	na	študiju	
visokošolskega	zavoda,	na	katerega	je	bil	vpisan	ter	uradni	izpis	iz	potrjenih	
in	 veljavnih	 učnih	 načrtov	 za	 predmete	 in	 druge	 vsebine,	 pri	 katerih	 je	
opravil	 študijske	 obveznosti	 iz	 enakih	 programov	 in	 programov	 sorodnih	
področij.	 V	 kolikor	 učne	 vsebine	 (predmeti	 in	 druge	 vsebine	 študijskega	
programa)	iz	kandidatovega	dosedanjega	študija	ne	pokrivajo	v	ustreznem	
obsegu	 vsebin	 visokošolskega	 strokovnega	 študijskega	 programa,	 lahko	
»Komisija	 za	 študijske	 zadeve«	določi	 kandidatom	manjkajoče	obveznosti,	
ki	jih	morajo	opraviti,	če	želijo	diplomirati	v	novem	programu.	
	
Svetovanje	in	usmerjanje	med	študijem	
 
Sistem	 pomoči	 se	 bo	 študentom	 nudil	 v	 okviru	 novega	 Visokošolskega	
strokovnega	študijskega	programa	Zdravstvena	nega,	kar	je	tudi	v	skladu	z	
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9.	točko	7.	člena	Meril	za	akreditacijo.	Študentje	bodo	že	od	1.	letnika	dalje	
imeli	svoje	predstavnike	letnika	–	tutorje.			
	
Pogoji	za	dokončanje	študija	
	
Študij	 konča,	 kdor	 opravi	 vse	 s	 študijskim	 programom	 predpisane	
obveznosti	in	tako	zbere	najmanj	180		ECTS.			

PODATKI	O	MOŽNOSTIH	ZAPOSLOVANJA	DIPLOMANTOV	
	
Potrebe	 po	 naših	 diplomatih	 so	 že	 nekaj	 let	 izredno	 velike.	 Možnosti	
zaposlovanja	so	številne,	saj	se	lahko	zaposlujejo	v:	

 bolnišnicah,	

 zdravstvenih	domovih:		 		

 dispanzerji,	posvetovalnice	
 splošne	in	specialistične	ambulante	
 patronažno	varstvo	
 zavod	za	zdravstveno	varstvo	

 zdraviliščih	

 domovih	za	starejše	občane	

 zavodih	za	rehabilitacijo	invalidov	

 šolah	in	vrtcih	

 reševalnih	službah	

 humanitarnih	organizacijah	

 zasebni	zdravstveni	praksi	
			

KONTAKTNI	PODATKI	
	
Za	vse	dodatne	informacije	se	obrnite	na:		
Alma	Mater	Europaea	–	Evropski	center,	Maribor	
Gosposka	ulica	1	
2000	Maribor		
	
Tel.:	02/250‐19‐99	
Fax:	02/250‐19‐98	
E‐mail:	info@almamater.si	


