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NAGOVOR DEKANJE
Drage bodoče študentke, dragi bodoči študenti!
ΞΞVabimo vas, da za svoje nadaljnje izobraževanje izberete Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ). Če
ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja, kompetence, sposobnosti in izkušnje na področju
zdravstvene nege, je FZJ zagotovo prava izbira.
ΞΞSmo mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, v sedmih letih delovanja smo dosegli pogoje in se iz
Visoke šole za zdravstveno nego preoblikovali v fakulteto. Naša vizija je dosegati mednarodno primerljivo odličnost pri pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem delu.
ΞΞDanes se lahko pohvalimo s pomembnimi rezultati, kot so odlična zaposljivost diplomantov prve
stopnje in prepoznana kakovost znanja diplomantov druge stopnje. Z našim razvojnim in raziskovalnim delom pomembno prispevamo k razvoju zdravstvene nege v državi in smo odlično vpeti v
mednarodni prostor. Smo pobudniki in oblikovalci smernic raziskovanja in razvoja v zdravstveni
negi v Sloveniji, kar strokovni javnosti sporočamo skozi različne dogodke, razvojne projekte, učinkovito raziskovalno in publicistično delo in mednarodno vpetost.
ΞΞPrve študente na programu Zdravstvena nega (VS) smo sprejeli leta 2007, na magistrskem programu Zdravstvena nega (mag./2l.) pa 2009. Danes ima fakulteta več kot 150 diplomantov, diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov, ki v več kot 90 % dobijo prvo zaposlitev v šestih mesecih
po diplomi. Zelo smo ponosni na ta rezultat. Povprečno na FZJ na leto diplomira 40 študentov. Naši
diplomanti so v kliničnih okoljih prepoznani in cenjeni kot zelo dobro usposobljeni strokovnjaki za
delo v poklicu, pripravljeni za učenje, prevzemanje odgovornosti in profesionalni razvoj.
ΞΞV kliničnih in visokošolskih okoljih deluje že več kot 12 magistrov zdravstvene nege, ki so s svojim
raziskovalnim delom pomembno doprinesli k razvoju zdravstvene nege kot stroke, ki se lahko razvija le na osnovi raziskovanja in na dokazih podprtega dela. Magistrski študenti vseh do sedaj vpisanih
generaciji so prepoznani po aktivnem raziskovalnem delu in pomembno prispevajo pri dvigu kakovosti znanstvenih člankov in prispevkov v zdravstveni negi v Sloveniji.
ΞΞZa doseganje naših ciljev na področju izvajanja študijskih programov, raziskovanja in mednarodne
vpetosti zaposlujemo uveljavljene strokovnjake, visokošolske učitelje in raziskovalce zdravstvene
nege in zdravstva, ki vas bodo spodbujali na vaši študijski poti. Z njimi se boste srečali v študijskih
klopeh in kliničnih okoljih, kar bo močno prispevalo k povezovanju vašega teoretičnega znanja z
delom v kliničnem okolju, ki ga boste spoznali na vse treh ravneh zdravstva v Gorenjski in Osrednjeslovenski regiji, v najmanj dvajsetih učnih bazah. V okviru študija vam omogočamo mednarodne
izmenjave, podporo pri študiju v okviru sistema tutorstva, vključili vas bomo v razvojne in raziskovalne projekte, spodbujali vas bomo, da sodelujete pri razvoju fakultete.
ΞΞPoleg dveh študijskih programov, ki jih trenutno izvajamo, fakulteta pripravlja še druge magistrske študijske programe kot so promocija zdravja, management, kakovost in varnost ter programe,
ki so usmerjeni v specialistično delovanje v kliničnih okoljih kot so okužbe povezane z zdravstvom,
onkološka zdravstvena nega, psihiatrična zdravstvena nega in paliativna oskrba. Prav tako si fakulteta prizadeva za akreditacijo doktorskega študija.

ΞΞZ našim pedagoškimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi, mednarodnimi in razvojnimi aktivnostmi premikamo meje v družbi in postavljamo
nove standarde v strokovnem okolju, s ciljem
varne in kakovostne zdravstvene obravnave. FZJ
je visokošolska ustanova, v kateri boste dobili
odlične temelje in spodbude za izgradnjo vaših
profesionalnih vrednot in poklicne identitete.
Verjamem, da boste po zaključenem študiju
lahko suvereno izbirali svojo poklicno in karierno pot, z zavedanjem, da lahko posežete v sam
strokovni vrh. Študirali boste namreč v okolju, ki
se zaveda pomena raziskovanja in razvoja v zdravstveni negi.
ΞΞZ vpisom na FZJ boste postali študentka ali
študent fakultete, ki je usmerjena v znanje,
ustvarjalnost, družbeno odgovornost in iskanje
odličnosti v integraciji z domačim in evropskim
okoljem. Ponosni boste lahko na svoje znanje in
dosežke.
ΞΞDobrodošli na FZJ.
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PREDSTAVITEV FAKULTETE
ΞΞFakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Jesenice. Visokošolski zavod je
bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo v
septembru 2006 kot Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice (VŠZNJ), s pedagoškim procesom
smo pričeli v študijskem letu 2007/2008. FZJ je
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju
pravna naslednica VŠZNJ od 8. 7. 2014. V razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je vpisana kot FZJ
od 28. 8. 2014 dalje.
ΞΞSkladno z Zakonom o visokem šolstvu (ZVIS)
na FZJ opravljamo znanstveno-raziskovalno in
izobraževalno dejavnost s področja zdravstva
(ISCED, 72) in sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbimo za
njihov razvoj. Naša primarna znanstvena disciplina delovanja je od vsega začetka zdravstvena nega, vendar z izvedenimi aktivnosti in strategijo razvoja študijskih programov do 2020,
znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom
vplivamo in izboljšujemo zdravstveno nego in
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POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE
zdravstveno obravnavo, promocijo zdravja, management, kakovost in varnost v zdravstvu. To
so tudi področja, kjer razvijamo nove študijske
programe.
ΞΞIzvajamo visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in
študijski program druge stopnje Zdravstvena
nega (mag./2I.). Visokošolski učitelji in njihovi
sodelavci, skladno s sprejetimi strokovnimi doktrinami in smernicami, nenehno posodabljajo
teoretične in praktične vsebine predmetov. Naši
študentje še zlasti cenijo njihovo inovativnost,
poznavanje neposredne prakse ter sodobne metode poučevanja in raziskovanja. Na raziskovalno delo in dosežke naših učiteljev, raziskovalcev
in študentov smo ponosni, saj bogatijo klinično
prakso, domačo in tujo periodiko, predvsem pa
so temelj razvoja naše fakultete.
ΞΞTemeljna usmeritev fakultete je kakovostno in
mednarodno primerljivo izvajanje vseh dejavnosti FZJ. Že od začetka delovanja smo vzpostavili
evalvacijo pedagoškega dela in podpornih procesov. Sledili smo Standardom in smernicam za

FZJ

Poslanstvo: Ustvarjamo, posredujemo
in razširjamo znanja za zagotavljanje
kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene
obravnave.
Vizija 2020: Vodilna fakulteta na področju
izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega
povezovanja v zdravstveni negi, promociji
zdravja, managementu in kakovosti v
zdravstvu.

MEDNARODNO SODELOVANJE
IN IZMENJAVE ŠTUDENTOV
ΞΞFakulteta je strateško usmerjena v mednarodno sodelovanje. Ker želimo nenehno izboljševati kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela
na mednarodni ravni, se povezujemo s primerljivimi visokošolskimi zavodi v tujini. FZJ ima danes
sklenjenih več kot 22 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami, ki poleg raziskovalnega in razvojnega dela omogočajo izmenjave pedagoškega osebja in študentov.

Vrednote: Temeljne vrednote na katerih
gradimo kulturo FZJ so partnerstvo, znanje in
razvoj.

zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Maja 2012 smo s strani Slovenskega inštituta za kakovost pridobili standarda
ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP MODEL:2008), kar nas
umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. V letu 2015 smo naše delovanje dali v presojo po modelu Poslovne odličnosti, oba študijska
programa na področju zdravstvene nege pa v
mednarodno akreditacijo.
ΞΞV sistem nenehnega izboljševanja se vključujejo vsi udeleženci izobraževalnega procesa: zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci, pogodbeni
visokošolski učitelji, študenti, učne baze, klinični mentorji in lokalna skupnost. Pri izboljšavah
upoštevamo postavljeno vizijo, poslanstvo, skupne vrednote in cilje fakultete.

Izmenjave študentov potekajo v okviru programa Erasmus+ in programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.
ΞΞŠtudentom na obeh stopnjah študija omogočamo in jih spodbujamo k mednarodnim izmenjavam. Do konca leta 2014 se je mednarodnih
izmenjav študentov udeležilo 20 študentov študijskega programa prve stopnje in 15 študentov
študijskega programa druge stopnje na FZJ. Izvedli smo tudi 22 izmenjav naših visokošolskih
učiteljev in drugega visokošolskega osebja, 23
Erasmus izmenjav tujih visokošolskih učiteljev z
namenom poučevanja ter 11 Erasmus izmenjav
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tujih študentov zdravstvene nege. Študenti se
najpogosteje odločijo, da del svojih študijskih
obveznosti opravijo na naših partnerskih univerzah iz Finske, Norveške, Malte, Velike Britanije (Anglija, Škotska) in Turčije. Sklenjene pa
imamo tudi sporazume z odličnimi univerzami
iz Belgije, Češke, Danske, Estonije, Hrvaške, Italije, Portugalske, Poljske, Slovaške in Španije. FZJ
je vključena tudi v mednarodna združenja FINE,
The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau
International, ASPHER, EMUNI univerza, Saniacademia, konzorcij C.U.A.M., konzorcij IRIS.

RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO
ΞΞRaziskovalno delo je temelj razvoja novih študijskih programov in prenove obstoječih. Fakulteta z raziskovalnim delom pomembno prispeva
k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji. V sedmih
letih smo uspešno sodelovali v 12 mednarodnih
raziskovalnih in razvojnih projektov ter 18-ih nacionalnih razvojnih projektih. Naša raziskovalna področja so: klinično delo v zdravstveni negi,
profesionalizacija zdravstvene nege, sodobni
pristopi v zdravstveni negi, promocija zdravja,
kakovost in varnost, management sprememb
v zdravstvu, visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu, družbeni vidiki zdravja
in zdravstva, idr. Uspešni projekti, raziskave in
izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov
krepijo našo domačo in mednarodno prepoznavnost. Tako se pridružujemo skupini kakovostnih
evropskih šol s področja zdravstvene nege in
zdravstva.

TUTORSTVO
ΞΞŠtudente aktivno spodbujamo, da bi dosegli
zastavljene študijske cilje, zato jim s pomočjo
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»Tutorstvo pomeni medgeneracijsko
povezovanje med študenti različnih
letnikov, za doseganje boljšega uspeha
tekom študija. Študenti višjih letnikov
z nasveti, literaturo in inštrukcijami
nudijo pomoč študentom nižjih letnikov.
Meni je tutorstvo v veliko pomoč, saj izveš veliko
uporabnih stvari, da lažje in uspešneje opraviš
obveznosti na študijskem programu.«
Urban Rozman, 3. letnik, redni študij

tutorskega sistema pomagamo pri vključevanju
v študij, reševanju študijskih težav ter drugih življenjskih izzivov. Najbolj dragocena je študentom pomoč vrstnikov iz višjih letnikov, poleg
študentskega tutorstva na FZJ izvajamo še uvajalno, predmetno in individualno tutorstvo, v katerega so vključeni visokošolski učitelji.

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE IN
KARIERNI CENTER
ΞΞV današnjem času se s pridobljeno diplomo
prične kontinuirano profesionalno izobraževanje, lahko rečemo, da se izobraževanje »šele
dobro začne«. Zato na Fakulteti za zdravstvo
Jesenice že od leta 2007 deluje Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo
in mentorstvo (Center). Center izvaja izobraževanja s področja integriranega delovanja za
vse poklicne skupine v zdravstvu. Zelo cenjena so naša izobraževanja in izpopolnjevanja za
zaposlene v zdravstveni negi, ki so formalno
izobraževanje že zaključili, a pri svojem delu
potrebujejo nova, dodatna strokovna znanja in
veščine. Spodbujamo jih k razvoju na dokazih
podprte prakse zdravstvene nege ter k uvajanju
potrebnih sprememb v kliničnem okolju. V okviru Centra potekajo številni posveti, znanstvene
konference, simpoziji, šole raziskovanja, šole za
klinične mentorje, šole za tutorje, šole visoko-

šolske didaktike, idr. Našteti dogodki so postali
stalnica naših letnih izobraževanj in so zelo dobro prepoznani, njihova kakovost izvedbe je visoko ocenjena.

ALUMNI KLUB
ΞΞAlumni klub je prostovoljno združenje diplomantov Fakultete za zdravstvo Jesenice in je
dodatna spodbuda našim diplomatom, da ostanejo v stiku z nami, saj jih želimo spremljati in
podpreti na njihovi karierni poti. Omogoča osebni in strokovni razvoj in rast diplomantov, ki tudi
po zaključenem študiju s svojim znanjem, dosežki in diplomo aktivno sodeluje pri razvoju stroke
zdravstvene nege in promociji fakultete.

»Študent na Fakulteti za zdravstvo Jesenice
ne pridobi le izobrazbe, ampak veliko več.
Bogate izkušnje na področju klinične prakse,
kakovostno teoretično znanje in povezanost
profesorjev s študenti je tisto, kar največ
šteje. Na Fakulteti za zdravstvo
Jesenice je vsakemu posameznemu študentu omogočeno, da
uresniči zastavljene cilje v zvezi s študijem. Med drugimi so
mi na šoli omogočili odhod na mednarodno izmenjavo in tako
pomagali pri uresničitvi enega izmed ciljev ter dali motivacijo
za doseganje vedno višjih. Da med študenti vlada pozitivno
vzdušje, je rezultat medsebojne pomoči in timskega dela, za
kar nas profesorji motivirajo že v prvih študijskih dni. Če bi
se morala še enkrat odločiti, kam študirati, bi se brez dvoma
ponovno odločila za študij na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.«
Nina Štuhec, absolventka prve stopnje Zdravstvena
nega, FZJ

ŠTUDENTSKI SVET
»V veselje mi je, da vas pozdravim kot
diplomantka Fakultete za zdravstvo Jesenice.
Moja zgodba na Fakulteti za zdravstvo
Jesenice se je pričela leta 2007, ko sem pričela
obiskovati prvi letnik rednega študija na prvi
stopnji študijskega programa Zdravstvena
nega. Bili smo prva generacija, ki smo orali ledino vsem
naslednjim generacijam. Smo mlada, ambiciozna fakulteta.
Za nadaljnji razvoj fakultete je potrebno, da se diplomanti
Fakultete za zdravstvo Jesenice aktivno vključijo v Alumni klub,
saj nam bo skupno delovanje omogočilo, da postanemo še bolj
prepoznavni. S tem bomo imeli možnost, da se diplomanti
povežemo ter promoviramo dosedanje dosežke in vse nadaljnje
dosežke diplomantov.
Vabim vas, da se vključite v Alumni klub, članstvo je brezplačno
in zanimivo bo, ko si bomo lahko izmenjavali izkušnje, ki smo jih
do sedaj pridobili.«
Nina Pogačnik, dipl. m. s., predsednica Alumni kluba FZJ

ΞΞŠtudentski svet je pristojen za obravnavanje
vprašanj s študijskega področja in študentskih
zadev, ki so pomembne za študente. Sestavljajo ga s strani študentov izvoljeni študenti. Študentski svet izvoli svoje predstavnike v senat,
akademski zbor, upravni odbor in imenuje svoje
predstavnike v komisije senata ter podaja mnenje in predloge na področju študentske dejavnosti. Poleg tega Študentski svet sprejema in izvaja
program interesnih dejavnosti študentov za študente in izvaja druge naloge, ki so opredeljene v
statutu Fakultete za zdravstvo Jesenice.

ZAKAJ IZBRATI ZA SVOJ ŠTUDIJ
FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO JESENICE?
ΞΞV Sloveniji smo prepoznani po pionirskih pristopih in imamo odlične mednarodne povezave.
ΞΞFakulteta je prepoznana po kakovostnem
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znanju in odlični zaposljivosti diplomantov. Kot
študenti prve stopnje boste poleg teoretičnega
znanja pridobili veliko izkušenj v kliničnih okoljih in samozavesti za dober začetek vaše poklicne poti. Kot študente druge stopnje vas bomo
vodili skozi raziskovanje in na dokazih podprto
delo po korakih in s tem spodbudili razumevanje
le tega in praktično aplikacijo v delovno okolje,
kjer delujete. Naši visokošolski učitelji vas bodo
spodbujali k doseganju odličnosti, vas usmerjali
k znanju, ustvarjalnosti in raziskovanju v domačem in evropskem okolju.

Jesenice

KJE SMO?
ΞΞFakulteta za zdravstvo Jesenice je v središču
Jesenic, na naslovu Spodnji Plavž 3, v neposredni
bližini Splošne bolnišnice Jesenice. Čakajo vas
sodobno opremljeni prostori, prilagojeni študijskim potrebam študentov zdravstvene nege. Na
šoli je tudi knjižnica, ki je dobro založena s strokovno literaturo, periodiko, priznanimi mednarodnimi publikacijami in drugimi viri, ki jih potrebujete za svoj študij.
ΞΞSvojo pot do nas si lahko ustvarite na povezavi:
http://www.si.map24.com
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nfo točka

Na vaša vprašanja
bomo z veseljem odgovorili na naslovih
E: referat@fzj.si
T: 04/5869 361
in osebno v referatu
Fakulteta za zdravstvo Jesenice
Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Obenem vas vabimo, da obiščete tudi našo
spletno stran, kjer so objavljene aktualne
informacije
http://www.fzj.si/

MOŽNOSTI BIVANJA
ΞΞDo fakultete so dobre avtobusne in železniške
povezave. Prav tako so v občini Jesenice možnosti najema zasebnih sob in stanovanj. Na naši
spletni strani http://www.fzj.si objavljamo aktualne informacije o prostih stanovanjih in zasebnih sobah za študente. Prebivalci poznajo
potrebe študentov po bivanju, saj se v tej regiji
nahajajo IEDC Poslovna šola Bled, Fakulteta za
organizacijske vede Kranj, kjer je v neposredni bližini Študentski dom Kranj (http://www.
k53.org), Fakulteta za podiplomske, državne in
evropske študije Brdo pri Kranju in Visoko strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.

ŠTUDIJSKO OKOLJE IN OPREMA
ΞΞSodobno opremljene predavalnice, laboratoriji
in kabineti so del mozaika prijaznega študijskega okolja. Knjižnica in računalniška infrastruktura omogočata kakovostno informacijsko in
komunikacijsko podporo študiju. Študentom so
na voljo oddaljeni dostopi do podatkovnih baz.
Stavba fakultete z okolico omogoča tudi različne obštudijske in interesne dejavnosti učiteljev
in študentov in je v neposredni bližini osrednje
učne baze Splošne bolnišnice Jesenice.

Visokošolski študijski
program prve stopnje
zdravstvena nega (VS)
Zakaj izbrati poklic diplomirana medicinska sestra,
diplomirani zdravstvenik?

nika, svetovalca, učitelja, vodje, raziskovalca,
sooblikovalca zdravstvene politike in zdravstvenih sistemov.

Kdo je diplomirana medicinska sestra/diplomirani
ΞΞPoklic diplomirana medicinska sestra/diplo- zdravstvenik?
mirani zdravstvenik je v Evropski uniji reguliran
poklic. Značilna zanj je dinamičnost, skrb za sočloveka tako v fazi zdravja, kot bolezni in prinaša
veliko poklicnega zadovoljstva. Obenem je med
zelo iskanimi poklici. Ne le na Gorenjskem, ne le
v Sloveniji, tudi v drugih Evropskih državah.
ΞΞMedtem ko so v drugih evropskih državah v
zdravstveni negi večinoma že zaposleni kadri
z visokošolsko izobrazbo, v Sloveniji še vedno
prevladuje srednješolska izobrazba (zdravstveni
tehnik, tehnik zdravstvene nege, srednja medicinska sestra). Zato so potrebe zdravstvenih
zavodov po zaposlovanju diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov zelo izrazite in bodo v naslednjih letih še naraščale.
ΞΞPrepričani smo, da boste kot diplomanti FZJ
sprejeti z odprtimi rokami. Še zlasti, ker zdravstvene ustanove vedo, da iz naše fakultete
prihajajo odlično usposobljeni in motivirani
posamezniki, ki znajo in želijo delati s pacienti,
so usposobljeni za sodelovanje v postopkih diagnostike in zdravljenja pacientov, lajšanja simptomov bolezni in stranskih učinkov zdravljenja
ter krepitev pacientove neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih. Ob tem pa nenehno - v času bolezni in zdravja, od rojstva, pa vse
do smrti - v skrbi za posameznike, kot glasniki
zdravja vstopajo tudi v njihove družine in širšo
družbo. S ciljem spodbujanja zdravega načina
življenja in preprečevanja bolezni lahko diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik prevzema tudi aktivno vlogo zagovor-

ΞΞV Sloveniji imamo velikokrat težave pri razumevanju, kdo je medicinska sestra; tako z vidika stopnje izobrazbe kot tudi z vidika poklicnih
kompetenc. Predvsem se mešajo kompetence
med srednješolsko izobraženim kadrom v zdravstveni negi in visokostrokovnim kadrom. Medicinska sestra v Sloveniji je diplomirana medicinska sestra/diplomiran zdravstvenik, ki ima
zaključen visokostrokovni študij zdravstvene
nege, ki obsega najmanj 4600 ur programa, od
tega najmanj 2300 ur v neposrednem stiku s kliničnim okoljem. Študijski program mora v celoti upoštevati EU direktivo za regulirane poklice
- 2005/36/ES (EU direktiva) in njene dopolnitve
v 2013, bolonjsko prenovo in priporočila mednarodnih organov in združenj na področju izobraževanja v zdravstveni negi.
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Kaj dela diplomirana medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik?
ΞΞŠirše področje delovanja diplomanta je predvsem usmerjeno v celostno pomoč pacientu in
svojcem, v prepoznavanje aktualnih in potencialnih problemov, ki izhajajo iz temeljnih življenjskih aktivnosti in potreb človeka, kot so:
prehranjevanje, dihanje, gibanje, skrb za osebno
higieno, komuniciranje, deficiti znanja, verovanje, zdravstveno-vzgojno delo, socialni stiki,
soočenje z bolečino, strahom, spremenjeno samopodobo idr. Pri tem diplomant uporablja različne teoretične koncepte in modele zdravstvene
nege. Zdravstvena nega je nepogrešljivi del zdravstvene obravnave. Podprta je z lastnimi teoretičnimi modeli in pristopi do obravnave pacienta,
temeljnimi znanji za razumevanje bolezenskih
procesov in družboslovnimi znanji. Poleg tega
se diplomant vključuje v opravljanje medicinsko
tehničnih intervencij, povezanih z boleznijo.
ΞΞTemelj delovanja v poklicu je uresničevanje dimenzij profesionalizma, ki so: znanje, usposobljenost, prevzemanje odgovornosti za spremljanje
in izboljševanja lastnega dela, na dokazih podprto delovanje, varnost v zdravstveni negi in delovanje v skladu s kodeksom etike za poklic.

»Organizacija in izvedba visokošolskega
programa študija mi je ponudila veliko
nadgrajenega znanja in širine na mnogih
področjih stroke, kot tudi na področju
izgradnje lastne podobe, medsebojnih
odnosov in odnosov do okolja in pacientov v
ustanovah. Fakulteta v celoti deluje kot en »team«, le vloge v
njem so različne. V ustanovi je prisoten ustvarjalni in razvojni
čut ter povezanost s kliničnim okoljem.«
Tilen Zupanc, diplomant FZJ
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ΞΞNa FZJ delujemo iz prepričanja, ki ga potrjujejo
številne mednarodne raziskave, da bolj izobražene medicinske sestre v zdravstvenem sistemu močno vplivajo na kakovost, varnost in izide
zdravstvene obravnave.

In kje se boste zaposlili?
ΞΞMožnosti so številne: bolnišnice, zdravstveni
domovi (dispanzerji, posvetovalnice, splošne
in specialistične ambulante, nujna medicinska
pomoč, patronažna dejavnost), zasebna zdravstvena praksa, zavodi za zdravstveno varstvo,
zdravilišča, domovi za starejše občane, zavodi za
rehabilitacijo invalidov, šole in vrtci, dietne kuhinje, humanitarne organizacije, lokalne skupnosti, idr.

Študijski program
ΞΞVisokošolski študijski program prve stopnje
Zdravstvena nega (VS) je program, kjer se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege.
Program je mednarodno primerljiv, usklajen z
direktivo 2005/36/ES in dopolnitvami le te sprejete v 2013 ter Bolonjskim procesom. Odlikuje ga
inovativnost, ki poleg izbirnosti ponuja široko
obravnavo aktualne zdravstvene problematike
populacije in zdravstva kot sistema.
ΞΞŠtudij v skladu z EU direktivo za regulirane poklice traja tri leta in obsega 4600 ur teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Ob uskladitvi
z Bolonjsko prenovo tako celoten študijski program, ki vključuje tudi individualno delo študenta, obsega 5400 ur. Program se izvaja v obliki
predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj, klinične
prakse in individualnega dela študenta. Polovico programa, predpisanega z EU direktivo (2300
ur), predstavlja klinična praksa, ki poteka neposredno v kliničnem okolju ob pacientu pod men-

»Študij na Fakulteti za Zdravstvo Jesenice je
bila najboljša izkušnja v mojem življenju. V
vseh nas so spodbudili kritično razmišljanje,
da to ni samo še en poklic, pač pa karierna
pot, na kateri bomo vse življenje gradili in jo
izboljševali. Profesorji in ostali zaposleni so
bili vedno pripravljeni za pomoč in nasvete za izboljšanje našega
lastnega znanja, obenem pa so tudi radi poslušali mnenja lastnih
študentov. Fakulteta za zdravstvo Jesenice mi je tudi dala priložnost
za izobraževanje v tujini, kjer sem med izvajanjem mednarodne
izmenjave na Malti dobil neprecenljive izkušnje, ki mi bodo
pomagale tudi pri delu doma ali v tujini. Na koncu svoje študijske
poti lahko rečem, da odločitev za študij na Fakulteti za zdravstvo
Jesenice nikoli ne bom obžaloval, saj sem zaradi nje pridobil
neprecenljivo znanje in izkušnje, ki mi bodo v prihodnosti pomagale
pri izvajanju mojega poklica kompetentno in profesionalno.«

ΞΞDel predmetnika so kabinetne vaje, ki so priprava na klinično prakso in potekajo v simuliranih
pogojih v sodobno opremljenih kabinetih za praktično usposabljanje iz zdravstvene nege.
ΞΞPomemben del doseganja poklicnih kompetenc je klinično usposabljanje, ki ga na Fakulteti
za zdravstvo Jesenice imenujemo klinična praksa.
Organiziramo, vodimo, izvajamo in vrednotimo jo
zelo odgovorno. Zavedamo se, kako pomembna je
kakovostna izvedba klinične prakse v naših učnih
bazah za doseganje poklicnih kompetenc naših diplomantov. Klinična praksa vam bo, poleg predpiTeo Žijan, absolvent prve stopnje Zdravstvena nega, FZJ
sanega obsega programa, ponudila priložnosti za
torstvom kliničnih mentorjev v učnih bazah ter poglobljeno spoznavanje zdravstvenega sistema,
visokošolskih učiteljev fakultete, ki so tudi koor- razvijanje poklicne identitete in poklicnih vrednot. S
pomočjo klinične prakse boste spoznavali strokovdinatorji klinične prakse.
ΞΞŠtudijski program ima 180 ECTS (Evropski pre- na področja in razvijali svoje prve zaposlitvene želje
nosni kreditni sistem), pri čemer 10 ECTS prinese po končani diplomi, hkrati pa vas bodo v učnih bazah morda prepoznali tudi kot bodočega sodelavca.
diplomsko delo.
Zato je kakovostna izvedba klinične prakse izziv za
Predmetnik
vse nas: za fakulteto, študente in zdravstvene zavoΞΞPredmetnik je načrtovan na način, da diplo- de. Delež klinične prakse je predpisan v direktivi EU
mant doseže kompetence in sposobnosti po- in znaša najmanj 50 % ur študijskega programa.
klica. Izvaja se v obliki predavanj, seminarjev, ΞΞUdeležba na klinični praksi je obvezna in poteka
kabinetnih vaj in klinične prakse. Poleg obve- v učnih bazah. Zavodi, ki so učne baze fakultete,
znih predmetov je študentu na voljo 13 izbirnih morajo na Ministrstvu za zdravje Republike Slopredmetov, in sicer v prvem in tretjem letniku. V venije po področnem pravilniku pridobiti status
prvem letniku je izbirnost omogočena pri dveh učnega zavoda, da lahko FZJ pristopi k organizitujih jezikih, v tretjem letniku je študentom na ranju klinične prakse v zavodu. Klinično prakso
voljo 11 izbirnih predmetov, ki vsebinsko segajo vodijo in koordinirajo habilitirani visokošolski
na področje vseh treh modulov. Študent izbere v učitelji, izvajajo pa jo tudi strokovni sodelavci
prvem letniku en izbirni predmet (3 ECTS), v tre- in klinični mentorji iz učnih baz, ki so dodatno
tjem pa tri izbirne predmete (9 ECTS). Študent usposobljeni za področje mentorstva študenv drugem in tretjem letniku izbira tudi področje tom. FZJ ima registriranih več kot 570 kliničnih
kliničnega usposabljanja, v skupnem obsegu 13 mentorjev v dvajsetih učnih bazah. Naše učne
ECTS, prav tako sodi diplomsko delo med izbirne baze so: Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzivsebine in obsega 10 ECTS. Skupaj je v programu tetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Psihiatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni
na voljo za 35 ECTS izbirnih vsebin.
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2. LETNIK

klinični center Ljubljana Dom starejših občanov
dr. Franceta Berglja Jesenice, Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Dom starejših občanov Ljubljana, Vič-

-Rudnik, Enota Bokalci, Dom Viharnik Kranjska
Gora, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Osnovno
zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Ljubljana
- SNMP, Enota SNMP, Onkološki inštitut Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski
inštitut Republike Slovenije – Soča.

1. LETNIK
Predmet

P

S

KV

KP

ECTS IDŠ

Zdravstvena nega 1
zzZdravstvena nega 1
zzKomunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s
supervizijo
zzBolnišnična higiena in preprečevanje okužb

100
70
15

30

70

390

30

70

390

Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo

50

15

4

35

Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja

30

15

3

35

Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi

50

10

15

5

75

Anatomija, patologija, fiziologija
zzAnatomija
zzFiziologija
zzPatologija

75
25
25
25

10

5

75

Biokemija in biofizika

35

10

Diagnostično terapevtski program
zzDiagnostično terapevtski program
zzFarmakologija
zzTransfuzijska medicina

65
30
25
10

Prehrana in medicinska dietetika

30

15

3

35

Javno zdravje 1

30

10

3

40

Osnove psihologije

30

15

3

35

Tuji jezik (izbirni predmet) angleški/ nemški jezik

30

15

3

35

SKUPAJ 1. LETNIK = 1800 ur

525

125

60

590

21

15

65

105

455

3

45

7

80

P – predavanja, S – seminar, KV – kabinetne vaje, KP – klinična praksa, IDŠ – individualno delo
študenta, ECTS – Evropski prenosni kreditni sistem
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100

Predmet

P

S

KV

Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene
nege 1. in 2. letnika
Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno
medicino
zzZdravstvena nega internističnega bolnika
zzInterna medicina
zzNevrologija
zzInfekcijske bolezni
zzDermatovenerologija

90

Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
zzZdravstvena nega kirurškega bolnika, zdravstvena nega
v intenzivni terapiji, anesteziologiji in reanimatologiji
zzKirurgija
zzTravmatologija in ortopedija
zzOkulistika
zzORL

90
30

Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in
rehabilitacijo
zzZdravstvena nega starostnika
zzGerontologija

60

Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo
in paliativno oskrbo

30

Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v
posebnih razmerah

30

15

Javno zdravje 2

30

Mikrobiologija s parazitologijo

30

Sociologija zdravja in bolezni

30

Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in
zdravstveni negi
SKUPAJ 2. LETNIK = 1800 ur

KP

ECTS IDŠ

270

9

180

10

30

180

10

30

160

8

30

30
30
10
10
10

30
10
10
10

30
30
135

30
6
5

30

15

3

40

15

3

30

15

3

40

30

15

3

40

420

30

60

300

45

80

1005

P – predavanja, S – seminar, KV – kabinetne vaje, KP – klinična praksa, IDŠ – individualno delo
študenta, ECTS – Evropski prenosni kreditni sistem
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3. LETNIK
Predmet
P
S
KV
KP ECTS IDŠ
Izbirno klinično usposabljanje na specialnih
120
4
področjih zdravstvene nege 3. letnika
Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 60
60
180
11
50
zzZdravstvena nega otroka in mladostnika
30
60
zzPediatrija
30
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in
60
170
8
40
porodništvom
zzZdravstvena nega žensk
30
zzGinekologija in porodništvo
30
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem
40
160
7
35
varstvu
Zdravstvena nega in mentalno zdravje
60
160
8
40
zzZdravstvena nega in mentalni zdravje
30
zzOsnove psihiatrije
30
Procesna metodologija dela – kakovost v zdavstvu in 30
15
3
35
zdravstveni negi
IZBIRNI PREDMETI
90
45
9
Vodenje v zdravstveni negi
30
15
3
30
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s 30
15
3
30
supervizijo
Informatika v zdravstveni negi
30
15
3
30
Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb 30
15
3
30
Na dokazih podprta zdravstvena nega
30
15
3
30
Paliativna oskrba
30
15
3
30
Alternativne oblike prehranjevanja
30
15
3
30
Javno zdravstveni vidiki prehrane
30
15
3
30
Upravljanje z zdravili v zdravstveni negi
30
15
3
30
Anesteziologija in oživljanje
30
15
3
30
Etika in religija v postmoderni družbi: osebna
30
15
3
30
prepričanja pacienta v procesu zdravstvene nege
Diplomsko delo
40
50
10
170
SKUPAJ 3. LETNIK = 1800 ur
340 100
60
840
60
460
SKUPAJ PROGRAM = 5400 ur
1285 255
210 2300 180 1350
P – predavanja, S – seminar, KV – kabinetne vaje, KP – klinična praksa, IDŠ – individualno delo
študenta, ECTS – Evropski prenosni kreditni sistem
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Kompetence, sposobnosti in konkurenčne prednosti
po zaključenem študiju
ΞΞSplošne kompetence poklica so definirane kot
preventivne in zdravstveno-vzgojne naloge, naloge v zvezi s procesno obravnavo pacientovih
potreb po zdravstveni negi, prevzemanje nalog v
diagnostično-terapevtskem procesu, koordinacijske naloge, poročanje in dokumentiranje ter
naloge s področja razvoja prakse. Kot nosilec/
nosilka stroke zdravstvene nege boste delovali
v timu in boste odgovorni za negovalni proces
in proces dodelitve pacienta članom tima zdravstvene nege (negovalni tim).
ΞΞKot diplomant (diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik) boste izkazovali
tudi naslednje sposobnosti:
zzsposobnost delovanja po načelih sodobne
zdravstvene nege, ki poudarja individualnost, aktivno vključenost, partnerski odnos
in holistični pristop k posamezniku, družini
ali skupini;
zzsposobnost ugotavljanja potreb po zdravstveni negi na ravni pacienta in populacije,

»Univerzitetna klinika za pljučne
bolezni in alergijo Golnik (Klinika
Golnik) je s Fakulteto za zdravstvo
Jesenice (FZJ) sodelovala že v času
nastajanja njenega programa.
Veliko naših predavateljev, tako zdravnikov kot
medicinskih sester, je vključenih v izvajanje programov
posameznih predmetov. Poznavanje študentov FZJ
je koristno zaradi spoznavanja naših potencialnih
bodočih sodelavcev, oni pa se že tekom klinične prakse
seznanijo z delom, s stroko, z vizijo in organizacijo dela v
Kliniki Golnik, kar vpliva tudi na njihov izbor službe, saj
prepoznajo področja dela, ki jih zanima.
To, da so študentje na naših oddelkih zaradi izvajanja
klinične prakse in kliničnega usposabljanja redno
prisotni, je za naše zaposlene koristno zaradi spremljanja
strokovnih smernic na področju zdravstvene nege.
Zaposleni v Kliniki Golnik smo deležni kvalitetnih
izobraževanj na področju mentorstva in ostalih
izobraževanj, ki jih organizira šola, in imamo tudi
možnost vpliva pri izboru aktualnih tem izobraževanj.
Dodatno nas spodbujajo k raziskovanju v zdravstveni
negi in s svojimi raziskavami in kvalitetnimi
predstavitvami vsi skupaj doprinesemo k razvoju
zdravstvene nege. Študentom ponudimo aktualne
vsebine za raziskovanje v okviru diplomskih nalog.
Rezultati so nam izhodišče za potrebno ukrepanje v
zdravstveni negi.«
Dr. Saša Kadivec, pomočnica direktorja za področje
zdravstvene nege, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in
alergijo Golnik

postavljanja ciljev, načrtovanja, izvajanja in
vrednotenja;
zzsposobnost vključevanja v zdravstveni tim in
vodenje tima zdravstvene nege (negovalnega tima) v praksi in sposobnost delovanja na
vseh nivojih zdravstvenega varstva;
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»Izbira študija ni preprosta, vendar Fakulteta
za zdravstvo Jesenice ponuja in daje toliko
možnosti širjenja znanja, poglobitve že
znanega in nenazadnje tudi možnosti
zaposlitve, da je res odlična izbira. Študentje
smo pri študiji lahko zelo aktivni, saj nam
je ponujena možnost sodelovanja v organih fakultete, kjer lahko
pomembno vplivamo na izboljšave, da je fakulteta iz leto v
leto boljša in bolj prijazna študentom, ter upošteva naše želje,
predloge in izboljšave. Skozi leta študija, skozi predavanja,
skozi pester nabor učnih kliničnih baz pridobivamo pomembne
izkušnje, ki nas bodrijo pri študiju in nam omogočajo osebnostno
rast in razvoj ter tako pomagajo pri čim boljšem opravljanju dela
diplomirane medicinske sestre.«
Nika Kozmus, 2. letnik, redni študij, predsednica
študentskega sveta FZJ

zzsposobnost načrtovanja in izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami na področju diagnostično terapevtskega programa pri obravnavi pacienta;
zzusposobljenost za prevzemanje samostojne
aktivnosti na področju zdravstveno-vzgojnega dela zdrave in bolne populacije;
zzusposobljenost za uspešno komuniciranje s
pacientom, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu;
zz
poznavanje dejavnikov tveganja in rizičnih
skupin prebivalstva za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe ter poznavanje vloge diplomanta pri preprečevanju,
odkrivanju in zdravljenju tovrstnih obolenj
idr.;
zzpoznavanje zdravstveno-socialne problematike, ki jo povzroča staranje družbe in sprememba vrednot v družinskem življenju, s čimer je povezana oskrba starostnikov;
zz
poznavanje in razumevanje trendov in vloge
zdravstvene nege pri učinkoviti in kakovostni obravnavi pacienta, ki se kaže v skrajševanju čakalnih vrst in vlogi zdravstvene nege
kot povezovalke na primarni, sekundarni in
terciarni ravni;
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zzrazumevanje, da je stopnja organizirane paliativne oskrbe zrcalo sodobne družbe in kulture
te družbe, poznali in razumeli boste osnovne
pristope paliativne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem timu;
zzusposobljenost, da boste kot nosilec zdravstvene nege razvijali strokovno področje, organizirali in vodili tima zdravstvene nege, uporabljali
sodobne pristope pri vodenju in spremljanju
kakovosti procesov dela ob pacientu;
zzusposobljenost na področjih javnega nastopanja, andragoškega ciklusa, pisanja gradiv
za laično in bolno populacijo in razumevanje
vloge diplomanta danes in v prihodnosti v
smislu zdravstvene vzgoje zdrave in bolne populacije;
zzsposobnost razumevanja pozitivne profesionalne identitete oziroma razumevanje in
sprejemanje podobe poklica, kar bo vplivalo
na vašo motivacijo za prevzemanje vlog medicinske sestre v razvitem svetu;
zzrazumevanje nujnosti usklajevanja postopkov zdravstvene nege z zakonodajo in zakonskimi, moralnimi in etičnimi odgovornostmi v
poklicnem in zasebnem življenju;
zzsposobnost povezovanja novih spoznanj sorodnih ved (medicinskih, družboslovnih in
naravoslovnih), ki jih boste kot diplomirana

medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
sposobni uporabiti v povezavi s stroko zdravstvene nege;
zzusposobljenost za raziskovalno delo v zdravstveni negi in razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;
zzusposobljenost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju itd.;
zzrazumevanje potrebe po samoizobraževanju
in podiplomskem organiziranem izobraževanju ter razumevanje pomena vseživljenjskega
izobraževanja.

Na informativnem dnevu mi je bilo
všeč, da so predstavili program
»Propedevtike«, ki omogoča študentom
brez predhodne zdravstvene izobrazbe,
da se seznanijo z osnovami dela v
zdravstveni negi in zdravstvu, kar jim
olajša vključevanje v kabinetne vaje in kasneje v klinično
prakso. Sama sem gimnazijka in mi je bil ta program zelo
v pomoč. Na Fakulteti za zdravstvo Jesenice predavatelji
izhajajo iz različnih učnih baz in različnih delovnih okolij
in nam tako predstavijo veliko primerov iz prakse.
Tadeja Pfajfar, študentka FZJ

Pomembne informacije o študijskem programu
Stopnja izobrazbe

Visoka strokovna izobrazba

Bolonjska stopnja

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, 180 ECTS

Strokovni naslov in okrajšava Diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.)
naslova
Diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.)
Primerljivost programa

Študijski program je usklajen s sektorskimi direktivami Evropske
unije in z Bolonjsko deklaracijo ter omogoča zaposlovanje v vseh
članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.

Kompetence, pridobljene z
diplomo

Kot diplomant boste po zaključenem študijskem programu
usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem,
sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti in ne
boste opravljali pripravništva.

Študijske obveznosti

4600 ur programa (najmanj 30% obvezna prisotnost na predavanjih, 100% obvezna prisotnost na seminarjih, 100% obvezna
prisotnost na kabinetnih vajah in klinični praksi), izpiti, druga
preverjanja znanj, seminarske naloge, zdravstveno-vzgojni nastopi, izdelava in zagovor diplomskega dela.

Trajanje študija

3 leta (6 semestrov)

Način študija

Redni in izredni študij

Število vpisnih mest na
študijsko leto

zz70 študentov redni študij
zz60 študentov izredni študij

Lokacija izvedbe študija

Spodnji Plavž 3 Jesenice
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ΞΞVpisno prijavo za prvo in drugo prijavo oddate preko eVŠ spletnega portala na naslovu: http://portal.
evs.gov.si/prijava za tretjo prijavo pa na naslov:
Fakulteta za zdravstvo Jesenice,
Spodnji Plavž 3,
4270 Jesenice.

Vpisni pogoji in vpis
ΞΞVpisni pogoj je opravljen zaključni izpit po katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,
opravljena matura ali poklicna matura, pred 1. 6.
1995 opravljen zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem programu.
ΞOb
Ξ omejitvi vpisa se upošteva splošni uspeh pri zaključnem izpitu, maturi oziroma poklicni maturi (60
% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
ΞΞOb vpisu je potrebno priložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanja
del in nalog diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204).
Predhodne preventivne zdravstvene preglede
opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in
športa v Sloveniji.

ΞΞRedni študij nima šolnine.
ΞΞŠolnina za izredni študij in način plačila: Stroške
izrednega študija poravnate s šolnino. Šolnina
vključuje stroške izobraževanja, e-indeks, e-referat, SMS obveščanja in uporabo študentskega
informacijskega sistema, tutorstvo, do tri brezplačne izpite pri predmetu, uporabo literature v
knjižnici, svetovanje, mentorstvo visokošolskega
učitelja, tutorstvo. Stroški mentorstva pri izdelavi diplomske naloge ter zagovora niso vključeni v
šolnino. Podatki o višini šolnine so vsako študijsko
leto objavljeni na spletni strani FZJ.
ΞΞOdgovore na vaša vprašanja o prijavi in vpisu
boste prejeli v Referatu za študijske in študentske zadeve, telefon: 04 5869 361 in elektronski
naslov: referat@fzj.si
Obiščite nas na spletni strani
http://www.fzj.si/.

»Naše sodelovanje s Fakulteto za zdravstvo Jesenice sega še v čas ustanavljanja takratne
VŠZNJ. V tem kratkem obdobju smo bili priča izjemnemu napredku šole od začetnih in
nesigurnih korakov do oblikovanja v uspešno izobraževalno in raziskovalno inštitucijo na
področju zdravstva in zdravstvene nege z bogatimi mednarodnimi povezavami. Tako rekoč
je šola danes prepoznana v našem prostoru kot pravi mnenjski voditelj na področju svojega
delovanja. Povezava s FZJ je za nas velikega pomena, saj skozi dolgoletno partnerstvo v
obliki sodelovanja pri učnih programih, izobraževalnih dogodkih ter raziskovalnih in drugih projektih prenašamo ter
bogatimo svoje znanje. Prav tako pa je skupno kontinuirano in v kakovost usmerjeno delovanje pomembno tudi za
razvoj onkološke zdravstvene nege v slovenskem prostoru.«
Katarina Lokar, pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe,
Onkološki inštitut Ljubljana
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Kajgovori o naši kakovosti?
Ustvarjamo odlične sinergije sodelovanja
med fakulteto in kliničnimi okolji ter v mednarodnem prostoru.
Edina fakulteta na področju zdravstva,
ki ima uveden

sistem kakovosti po ISO 9001:2008

in po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Prva fakulteta na področju zdravstva,
ki podeljuje nagrado

Naj mentor po izboru študentov.

Smo pobudniki in organizatorji 1. študentske konference študentov
zdravstvenih ved, izvedene leta 2009 na Jesenicah, ki je v Sloveniji postala tradicionalna.

Zaposljivost diplomantov je več kot 90 % v šestih mesecih po diplomi.
Imamo več

kot 20 učnih baz in več kot 570 kliničnih mentorjev

Razvili smo edinstven

na treh nivojih zdravstvenega sistema.

model kliničnega mentorstva,

ki ima veliko podporo v učnih bazah.

Leta 2011 smo razvili prisego Angele Boškin za diplomante zdravstvene nege,
ki jo je Zbornica zdravstvene in babiške nege predlagala kot nacionalno prisego.
Z uvajanjem in razvojem strokovnih in znanstvenih srečanj dosegamo razvoj znanj
				in izmenjavo dobrih praks Slovenije in v tujini.
Naši magistrski študenti izkazujejo odlične rezultate v publiciranju svojega raziskovalnega dela.
Od samega začetka delovanja izpostavljamo in zagovarjamo pomen kakovosti
		v izobraževanju v zdravstveni negi na vseh stopnja izobraževanja
ter pomembnost mednarodne primerljivosti.
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Visokošolski študijski
program druge stopnje
Zdravstvena nega
Kdo je magistrica/magister zdravstvene nege?
ΞΞMagister/magistrica zdravstvene nege je strokovnjak/inja v zdravstveni negi, ki s končanim izobraževanjem na drugi Bolonjski stopnji pridobi
kompetence in sposobnosti za zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi. Osnova za delovanje
na tej ravni je znanje o raziskovanju, razumevanje na dokazih podprtega dela in uporaba le tega
v praksi, odgovornost za spremljanje lastnega
dela, aktivno delovanje na področju kakovosti
in varnosti, klinično raziskovanje, sodelovanje v
širših raziskovalnih skupinah in vključevanje v izobraževalni in pedagoški proces.

Kaj dela magistrica/magister zdravstvene nege?
ΞΞPrimarno delovno okolje diplomata je delo v neposredni in posredni zdravstveni negi in oskrbi.
Diplomant pristopa k zdravstvenim in kliničnim
problemom na sistematičen in analitičen način,

»S svojim delom dvigujete ugled
stroki zdravstvene nege in skupaj
z vami vidim veliko priložnosti
za nadgradnjo sodelovanja. Zaključujem z željo, ki
jo je v svoji knjigi Ritmi poslovne evolucije zapisala
Violeta Bulc: 'Naj vas nikoli ne mine radovednost, želja
po potovanju, radost doseženega in pogum za vse, kar
prihaja.'«
Mag. Simon Vrhunec,
generalni direktor UKC Ljubljana
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razvite ima sposobnosti za ustrezno odzivanje
na kompleksne in spreminjajoče se potrebe v
zdravstveni obravnavi zdrave in bolne populacije. Diplomant je usposobljen je za prevzemanje
samostojnih nalog na področjih, kot so kronične bolezni, promocija zdravja, rizične in ranljive
skupin v populaciji, presejalni programi, zahtevnejše medicinsko tehnične intervencije, idr.
Diplomant ima znanja in sposobnosti, da svoje
delo načrtuje na osnovi dokazov, ga spremlja
z raziskovalnim pristopom, rezultate raziskav
predstavlja, objavlja in uvaja izboljšave v timu,
kjer deluje.
ΞΞPodročje delovanja diplomanta je na vseh
ravneh zdravstva, poleg tega diplomant lahko deluje na Ministrstvu za zdravje RS, Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije, Nacionalnem inštitut za javno zdravje, šolah, vrtcih, socialno varstvenih zavodih, srednjem in visokem
šolstvu, gospodarstvu idr.

Zakaj izbrati magistrski študij zdravstvene nege?
ΞΞŠtudijski program druge stopnje Zdravstvena
nega (mag./2l.) je odziv na zdravstvene potrebe
sodobne družbe, ko pacient potrebuje celostno
obravnavo, družba pa približevanje zdravemu
in bolnemu človeku v okolju, v katerem živi. Pomembno vlogo pri doseganju celostne obravnave v prihodnosti bodo imeli izobraženi izvajalci
zdravstvene nege, ki sledijo potrebam pacienta,
svojcev in celotne družbe.
ΞΞSplošne kompetence študijskega programa
so usklajene z sedmo ravnjo izobraževanja po
Evropskem kvalifikacijskem okvirju. Študent
pridobiva znanja, kompetence in sposobnosti
na nivoju zahtevnejših oblik dela v zdravstveni
negi (advance level of nursing). Le te so opisane

v smernicah Mednarodnega sveta medicinskih
sester »Nursing Care Continuum Frameworkand
Competencies« (2008) in v usmeritvah Svetovne
zdravstvene organizacije »Strategic directions
for strengthening nursing and midwifery services 2011–2015“ (2010).
ΞΞŠtudent se usposablja za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za
uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem
okviru in v novih ali spremenjenih okoliščinah, za
prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov v zdravstveni negi ter za
razvijanje kritične refleksije, etike, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega
dela ter za pedagoško področje delovanja.

Kompetence študijskega programa

ΞΞV okviru študijskega programa boste razvili višji nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi boste kreirali in vodili zdravstveno nego in
oskrbo, ki se bo sposobna primerno odzivati na
kompleksne in spreminjajoče se potrebe prebivalstva. Ob zaključku študijskega programa
boste kompetentni eksperti, klinični raziskovalci, nosilci sprememb, sodobni vodje, ustvarjalni
sodelavci, koordinatorji, reševalci problemov in

inovatorji, kar so ključne dimenzije znanj in sposobnosti za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in oskrbe.
ΞΞŠtudent pridobiva splošne, intelektualne in prenosljive kompetence in sposobnosti. Študijski
program daje naslednja znanja in razumevanja:
zznarava teorij, znanja, filozofije, znanosti in
ekspertne prakse v zdravstveni negi,
zzsodobne razprave glede teorije in razvoja prakse zdravstvene nege,
zzreševanje problemov s pomočjo uporabe raziskovalnih metod,
zzkompleksnost na dokazih temelječe prakse
zdravstvene nege,
zzetični principi v raziskovanju in praksi zdravstvene nege,
zzorganizacije, menedžment, vodenje in kakovost v zdravstveni negi,
zzpomen kontinuiranega izobraževanja v zdravstveni negi, vloga mentorstva,
zzsodobni zdravstveni pristopi na posameznih
kliničnih področjih (izbirne vsebine), preventivni in kurativni vidik, vloga zdravstvene nege.
ΞΞIntelektualne kompetence in sposobnosti:
zzkritično preučiti informacije iz literature in
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»Med mojim delom na Onkološkem
inštitutu sem spoznala, da je znanje pogoj
za celovito in kakovostno obravnavo
v zdravstveni negi. Tovrstni proces
obravnave zahteva nova znanja. Zato sem
se odločila, da svoje znanje nadgradim
z nadaljevanjem študija na 2. stopnji na takratni Visoki šoli
za zdravstveno nego Jesenice. Celoten študijski proces je bil
zastavljen zelo strokovno in kakovostno. Kljub temu, da je
študij potekal ob delu, so profesorji s svojim pedagoškim
pristopom in z aktivnim vključevanjem študentov v proces
dela znali pritegniti našo pozornost. Skozi študij sem tako
pridobila znanja, ki jih sedaj s pridom uporabljam pri svojem
delu. V najlepšem spominu mi je ostalo sodelovanje z mojo
mentorico doc. dr. Joco Zurc pri nastajanju magistrskega
dela. Še enkrat bi se ji rada zahvalila za njeno strokovno
podporo in usmeritve ter za vse izrečene spodbudne besede,
ki mi jih je namenila pri tej zadnji stopnici študija.«
Vanja Škrbina, mag. zdr. neg., diplomantka FZJ druge
stopnje Zdravstvena nega, zaposlena na Onkološkem
inštitutu Ljubljana v enoti intenzivne terapije

drugih virov ter na podlagi podatkov z uporabo dedukcije ali indukcije oblikovati zaključke,
zzskozi proces opazovanja in razpravljanja z
drugimi ustvariti razlage ali teorije o praksi
zdravstvene nege, ki temeljijo na dokazih,
zzsamostojnost pri znanstveno raziskovalnem delu,
zzpripraviti primeren načrt aktivnosti, rešitev ali
strategij v povezavi z rezultati izvedenih raziskav,
zzrazpravljati s sodelavci, visokošolskimi učitelji
o aktualnih temah, problemih in izzivih v praksi zdravstvene nege in zdravstva,
zzuporaba refleksije pri občutljivih situacijah v praksi
zdravstvene nege in vlogi posameznika pri tem,
zzpreučiti različne razlage najboljše prakse ali
priporočil pred sprejemom odločitve za določen način ravnanja,
zzstrateško načrtovati z upoštevanjem prevladujočih ciljev in okoliščin.
ΞΞPrenosljive kompetence in sposobnosti:
zzdostopati, pridobivati, interpretirati in koristiti informacije in dokaze na primeren način,
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iskanje in pridobivanje informacij in dokazov
iz različnih virov, interpretacija, analiza, sinteza in evalvacija podatkov, učinkovita uporaba
informacij in dokazov,
zzdemonstrirati učinkovite komunikacijske
kompetence, pisanje strokovnih in znanstvenih besedil,
zzdelovati sodelovalno, s posamezniki in skupinami v različnih situacijah in okoljih v smeri
doseganja skupnih ciljev,
zzdemonstrirati osebne kompetence organiziranosti in odgovornosti, prepoznavanje in
učinkovita raba virov, prepoznavanje prioritet v okviru različnih nalog, učinkovito upravljanje s časom, izkazovanje iniciativnosti in
osebne odgovornosti,
zzprispevati k menedžmentu uvajanja sprememb, sodelovanje pri ocenjevanju potreb
po spremembah, prepoznavanje možnosti za
spremembe, sprejemanje odločitev, implementaciji in evalvaciji učinka uvedenih sprememb,
zzdemonstrirati kompetence kritičnega razmišljanja, primerno rabo intelektualnih kompetenc za izkazovanje smiselne presoje,
zzuporabiti refleksijo, kot razmislek o lastnem
delovanju in dosežkih na primeren način in izražanje aktivnosti za izboljševanje, vključno s prepoznavanjem potreb po nadaljnjem profesionalnem razvoju, razmislek o sposobnosti odločanja
v kompleksnem in nepredvidljivem okolju.

Študijski program
ΞΞŠtudijski program druge stopnje Zdravstvena
nega (mag./2I.) je nadgradnja visokošolskega
strokovnega študijskega programa prve stopnje
Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni
sistem). Od tega z obveznimi predmeti pridobite
60 ECTS, z izbirnimi vsebinami 40 ECTS, s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS.
Program je v prvem letniku usmerjen v temeljne

kompetence na področju raziskovanja in na dokazih podprtega delovanja, v razumevanje teoretičnih konceptov delovanja v zdravstveni negi, etiki
in managementu. V drugem letniku študija ponuja veliko mero izbire, zato bo obilo priložnosti za
vaš karierni razvoj v smeri povezovanja teorije,
prakse in raziskovanja ter poglobitve določenih
specialnih področij, ki so usmerjena v probleme
sodobne družbe ter pridobivanju novih znanja na
področju dela z ljudmi in spremljanja kakovosti in
varnosti v zdravstvu. Izbirnih predmetov je 18 in
so aktualni ter omogočajo pridobitev sodobnih
znanj. Študent izbere štiri izbirne predmete.

Predmetnik prvega letnika
Predmet

P

S

V

IDŠ

ECTS

Raziskovanje in raziskovalna metodologija

40

40

20

150

10

Teorija in praksa zdravstvene nege

40

40

20

150

10

Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege

40

40

20

150

10

Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi zdravstvene nege

0
40

80
40

20
20

150
150

10
10

Management v zdravstvu in zdravstveni negi

40

40

20

150

10

200

280

120

900

60

SKUPAJ 1. LETNIK

P - predavanja, S - seminar, V - vaje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni
kreditni sistem (KU + IDŠ)

Predmetnik drugega letnika
P

S

V

IDŠ

ECTS

Onkološka zdravstvena nega z onkologijo

40

40

20

150

10

Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni

40

40

20

150

10

Epidemiologija in uvod v demografijo

40

40

20

150

10

Duševno zdravje

40

40

20

150

10

Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo

40

40

20

150

10
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Promocija zdravja

40

40

20

150

10

Prehrana človeka I

40

40

20

150

10

Prehrana človeka II

40

40

20

150

10

Klinična prehrana

40

40

20

150

10

Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega

40

40

20

150

10

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb

40

40

20

150

10

Molekularni vidiki kliničnih sindromov in bolezni – izbrana poglavja

40

40

20

150

10

Vodenje zaposlenih

40

40

20

150

10

Oblikovanje mikrosistema in vodenje nenehnega izboljševanja
kakovosti v zdravstvu

40

40

20

150

10

Varnost pacientov

40

40

20

150

10

Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi

40

40

20

150

10

Ekonomika v zdravstvu

40

40

20

150

10

Zdravje in družbene neenakosti

40

40

20

150

10

Izbrani predmeti drugih programov druge stopnje na FZJ ali
drugih fakultetah v RS in EU

40

40

20

150

10

Skupaj izbirni predmeti 3. in 4. semester

160

160

80

600

40

40

40

420
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MAGISTRSKO DELO

Stopnja izobrazbe

(mag./2l.)

Bolonjska stopnja

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.).

Strokovni naslov in
okrajšava naslova

Magistrica zdravstvene nege, mag. zdr. neg.
Magister zdravstvene nege, mag. zdr. neg.

Primerljivost programa

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2I.) je
ovrednoten s 120 ECTS, od tega je 60 ECTS obveznih predmetov
(6), 40 ECTS izbirnih predmetov (4) in 20 ECTS magistrsko delo.

Kompetence in sposobnosti

Kompetence in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na
strokovnem in znanstvenem področju, uporaba znanstveno
raziskovalnih metod v kliničnem okolju, prevzemanje
odgovornost za spremljanje in izboljševanje kliničnega dela,
vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov in procesov ter
razvijanje kritične refleksije, etike, socialnih in komunikacijskih
zmožnosti za vodenje skupinskega dela ter za zdravstveno
vzgojno delo, mentorstvo idr.

Obveznosti študenta

Študent zaključi študij druge stopnje, ko opravi vse, s študijskim
programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno
zagovarja magistrsko delo in tako skupno zbere 120 ECTS.

SKUPAJ DRUGI LETNIK

160

200

120

1020

60

Trajanje študija

2 leti, štirje semestri (120 ECTS).

SKUPAJ URE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

450

750

200 1600

120

Način študija

Redni in izredni študij.

Lokacija izvedbe študija

Redni študij: Spodnji Plavž 3 Jesenice
Izredni študij: Letališka cesta 16 Ljubljana

P - predavanja, S - seminar, V – vaje, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni
kreditni sistem (KU + IDŠ)

ΞΞPredavali vam bodo skrbno izbrani priznani domači in tuji visokošolski učitelji, strokovnjaki z bogatimi referencami iz kliničnega okolja in raziskovanja. Na predavanjih tujih visokošolskih učiteljev
se vključujejo domači visokošolski učitelji, ki poskrbijo za premagovanje morebitnih jezikovnih pre-
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Pomembne informacije o študiju

prek in aplikacijo spoznanj v naš družbeni prostor.
ΞΞPoudarek magistrskega programa je na aktivnem in sprotnem študijskem delu, na izdelavi lastnega raziskovalnega projekta, na problemsko
zasnovanem študiju in na individualnem študiju,
v sodelovanju z visokošolskimi učitelji in tutorji.
Spodbujali vas bomo k inovativnosti, ustvarjalnosti in razvijali vaše sposobnosti za vaš prispevek k razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline v Sloveniji. Pridobljena teoretična
znanja in znanja, pridobljena preko seminarjev
in raziskovalnih projektov, boste lahko povezali
s prakso, razvijali kakovostno med poklicno sodelovanje ter razvili osebnostne, socialne in strokovne kompetence.

»S Fakulteto za zdravstvo Jesenice sodelujemo že vse od njene ustanovitve, saj v sodelovanju
vidimo priložnost v razvoju zdravstvene nege v naši bolnišnici ter v osebnem in strokovnem
razvoju naših zaposlenih. Ravno tako menimo, da smo zaradi vsakodnevnega izvajanja
zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju pomemben soustvarjalec fakultete, ne le
iz vidika kliničnega izobraževanja in usposabljanja študentov, temveč tudi vzajemnega
ustvarjanja produktivne klime na področju stroke. Menimo, da se je Fakulteta za zdravstvo
Jesenice v sedmih letih »ugnezdila« v regionalni in širši vseslovenski prostor kot pomembna
učna ustanova z dolgoročno vizijo in na ta način pomembno prispeva k razvoju ne le
zdravstvene dejavnosti na Gorenjskem, temveč tudi širše po vsej Sloveniji. Ob pomembnem prelomnem trenutku
zaposleni Splošne bolnišnice Jesenice želimo, da bi Fakulteta za zdravstvo Jesenice še naprej tako uspešno širila svoje
poslanstvo kot do sedaj in soustvarjala lepši jutri.«
Janez Poklukar,
direktor Splošne bolnišnice Jesenice
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Vpisni pogoji in vpis
ΞΞV študijski program druge stopnje Zdravstvena
nega se v skladu z 38.a členom in 16. členom prehodnih določb Zakona o visokem šolstvu lahko
vpišete, če ste:
A) končali študijski program prve stopnje v
obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege.
B) končali visokošolski strokovni študijski
program s področja zdravstvene nege pred
novelo ZVIS, v obsegu 180 ECTS.
C) končali študijski program prve stopnje
z drugih strokovnih področij (druge
zdravstvene vede, družbene vede,
humanistične vede, socialno delo, varstvo
okolja, varnost idr.), ki niso zajeta v
prejšnjem odstavku in dosegli najmanj 180
ECTS.
ΞΞ Pred vpisom v program morate opraviti diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS iz študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 40
ECTS določi Komisija za študijske in študentske zadeve FZJ, na podlagi vaše individualne
prošnje. V prvi letnik študija se lahko vpišete
po opravljenih diferencialnih izpitih.
D) končali študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe s področja
zdravstvenih ved – program Zdravstvena
vzgoja (ali visokostrokovni program
Zdravstvena nega 180 ECTS + specializacija

26

ΞΞ
ΞΞ

E)

ΞΞ

ΞΞ

iz zdravstvene nege 60 ECTS), pred novelo
ZVIS, v obsegu 240 ECTS, se vam prizna 60
ECTS.
Opraviti morate naslednje obveznosti:
pri treh obveznih predmetih (30 ECTS): Raziskovanje in raziskovalna metodologija, Teorija in praksa zdravstvene nege, Na dokazih
podprta praksa v zdravstveni negi, pri enem
izbirnem predmetu (10 ECTS), magistrsko
delo (20 ECTS).
končali študijski program za
pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali
visokostrokovni program 180 ECTS +
specializacija 60 ECTS) z drugih strokovnih
področij (druge zdravstvene vede,
družboslovne vede, humanistične vede,
socialno delo, varstvo okolja, varnost idr.)
pred novelo ZVIS, v obsegu 240 ECTS, se
vam prizna 40 ECTS.
Opraviti morate naslednje obveznosti:
zzpri štirih obveznih predmetih (40 ECTS):
Raziskovanje in raziskovalna metodologija, Teorija in praksa zdravstvene nege, Na
dokazih podprta zdravstvena nega, Aplikacija sodobnih teorij etike v praksi zdravstvene nege,
zzpri dveh izbirnih predmetih (20 ECTS),
zzmagistrsko delo (20 ECTS).
Pred vpisom v program morate opraviti diferencialne izpite v obsegu do 40 ECTS iz štu-

dijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 40
ECTS določi Komisija za študijske in študentske zadeve FZJ, in sicer na podlagi vaše individualne prošnje. Omenjena komisija določi
diferencialne izpite glede na dodiplomski program, ki ste ga že opravili, preveri tudi ustreznost vaših delovnih izkušenj za vpis. V prvi
letnik študija se lahko vpišete po opravljenih
diferencialnih izpitih.
Če imate univerzitetno izobrazbo (240
ECTS) in predhodno izobrazbo s področja
zdravstvene nege (diplomirana medicinska
sestra, višja medicinska sestra), ne
opravljate diferencialnih izpitov v obsegu do
40 ECTS.
ΞΞ V primeru omejitve vpisa bomo kandidate izbrali glede na doseženo oceno pri diplomi (20
%) in glede na povprečno oceno študija (80 %).
ΞΞ Vpisno prijavo je potrebno oddati preko eVŠ
spletnega portala na naslovu: http://portal.
evs.gov.si/prijava. Vpisni roki na študijski
program se pričnejo v juniju tekočega leta.
Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na referat@fzj.si ali na telefon 04 5869 361.
ΞΞ Obiščite nas na spletni strani
http://www.fzj.si/.
ΞΞ V primeru, da se ne odločite za magistrski
študij, se lahko na vsakega od navedenih
predmetov v predmetniku vpišete tudi kot na
program za izpopolnjevanje. Dodatne informacije o programih za izpopolnjevanje dobite ob razpisu vpisa za tekoče študijsko leto
na naši spletni strani http://www.fzj.si/.

Stroški študija
ΞΞStroški študija obsegajo vpisne stroške in šolnino za redni in izredni študij. Oboje se določi na

»Osnovno zdravstvo
Gorenjske OE, Zdravstveni
dom Kranj se je aktivno,
kot klinična baza, vključil v
izobraževanje in usposabljanje
študentov takrat Visoke šole
za zdravstveno nego Jesenice,
na primarnem nivoju
zdravstvenega varstva v študijskem letu 2009/2010.
Časovno sorazmerno kratko obdobje petletnega
sodelovanja pomeni na eni strani prispevek našega
kliničnega okolja k sooblikovanju visoko usposobljenih
bodočih kadrov, na drugi strani pa sodelovanje pušča
vidne sledi tudi v kakovostnem razvoju stroke in
nosilcev zdravstvene nege v naši ustanovi s stališča
profesionalne kot tudi pedagoško andragoške dejavnosti.
Ob preoblikovanju visoke šole v fakulteto smo ponosni,
da ostajamo del zgodbe o uspehu tudi v prihodnosti. V
okolju primarnega zdravstvenega varstva je sodelovanje
s FZJ spodbudila težnjo po napredku, nenehnem učenju,
ob kritičnem razmišljanju pa predvsem po uspešnem
povezovanju teorije in prakse.«
Jože Prestor, mag. zdr. neg., vodja zdravstvene nege,
Osnovno zdravstvo Gorenjske OE, Zdravstveni dom
Kranj

ravni študijskega leta, višina šolnine za redni in
izredni študij je odvisna od možnosti, da FZJ pridobi sredstva za sofinanciranje študijskega programa na javnih razpisih za razvojne naloge. Šolnina vključuje stroške izobraževanja, e-indeks,
e-referat, SMS obveščanje in uporabo študentskega informacijskega sistema, tutorstvo, do tri
brezplačne izpite pri predmetu, uporabo literature v knjižnici, oddaljen dostop do baz podatkov, svetovanje, mentorstvo visokošolskega učitelja pri individualnem delu študenta, idr. Stroški
mentorstva pri izdelavi magistrskega dela ter
zagovora niso vključeni v šolnino. Poravnali jih
boste pred zagovorom. Podatki o višini šolnine
so vsako študijsko leto meseca maja objavljeni
na spletni strani FZJ.
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