Na podlagi Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št.
124/2004) in 5. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 84/16),
je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 8. redni seji dne 21. 6. 2017 v študijskem
letu 2016/2017 sprejel

PRAVILNIK ZA KREDITNO VREDNOTENJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV PO ECTS
NA FAKULTETI ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta akt vsebuje postopek za ugotavljanje in preverjanje dejanske študijske obremenitve
študentov in postopek za priznavanje kreditnih točk na akreditiranih študijskih programih na
Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) .
II. UGOTAVLJANJE IN PREVERJANJE DEJANSKE ŠTUDIJSKE OBREMENITVE
ŠTUDENTOV
2. člen
Študijski programi na FZAB so ovrednoteni s kreditnimi točkami po sistemu ECTS v skladu z
Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (v nadaljevanju Merila). Kreditno
vrednotenje za posamezne predmete se določi v učnem načrtu posameznega predmeta. Učni
načrti se potrdijo na seji Senata FZAB.
V obremenitev študenta se štejejo predavanja, seminarji, kabinetne vaje, klinično usposabljanje,
individualno delo študenta, diplomsko, magistrsko delo in doktorska disertacija. 1 kreditna točka
pomeni 25 - 30 ur obremenitve študenta.
Študentu se kreditne točke dodelijo, ko izpolni vse študijske obveznosti pri posameznem
predmetu, ki so opredeljene v drugem odstavku tega člena in sicer za vsako uspešno opravljeno
posebej.
Dejansko študijsko obremenitev študentom ugotavljamo na podlagi vprašalnika »Merjenje
obremenitve študenta pri posameznih predmetih na študijskih programih FZAB«, na podlagi
katerega študenti ocenijo povprečno uporabljen čas za aktivnosti pri posameznem predmetu.
Rezultati so prikazani v Letnem poročilu in Samoevalvacijskem poročilu, ki ju potrdita Senat
FZAB in Upravni odbor FZAB. Prikazana so odstopanja med dejansko obremenitvijo študentov
in ovrednoteno obremenitev z ECTS.
V primeru, da so dve leti zapored ugotovljena večja odstopanja med potrjenim kreditnim
vrednotenjem in izmerjeno dejansko obremenitvijo študentov pri posameznem predmetu je
FZAB dolžna izvesti korekcijsko vrednotenje študijskega programa ali obremenitve študentov s
spremembo obveznosti študenta pri posameznem predmetu.

III. KREDITNO VREDNOTENJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
3. člen
Število točk celotnega študijskega programa je zmnožek števila let uradnega trajanja
študijskega programa in letnega števila kreditnih točk.
Študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) je ovrednoten z 180 ETS in traja 3 leta.
Študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS) je ovrednoten z 180 ETS in traja 3 leta.
Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.) je ovrednoten z 120 ECTS in traja
2 leti.
Študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.) je ovrednoten z 120 ECTS in traja
2 leti.
Študijski program tretje stopnje doktorski študij Zdravstvene vede je ovrednoten z 180 ETS in
traja 3 leta.
Študijski programi za izpopolnjevanje obsegajo najmanj 10 in največ 60 ECTS.
Posamezni predmet je na študijskem programu prve stopnje ovrednoten z najmanj 3 ECTS.
Posamezni letnik študija obsega 60 ECTS.
Posamezni predmet je na študijskem programu druge stopnje ovrednoten z najmanj 5 ECTS.
Posamezni letnik študija obsega 60 ECTS.
Posamezni predmet je na študijskem programu tretje stopnje ovrednoten z najmanj 5 ECTS.
Posamezni letnik študija obsega 60 ECTS.

IV. OBVEZNI IN IZBIRNI PREDMETI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
4. člen
Študijski programi zagotavljajo pridobivanje kompetenc, ki opredeljujejo strokovni oziroma
znanstveni naslov, ki ga pridobi diplomant po zaključenem študiju.
Izbirnih predmetov je v obeh programih najmanj 10 %. Študent ima možnost, da 10 ECTS iz
obveznih ali izbirnih enot programa prenese iz enega v drug študijski program. V primeru, da
študent prenese ECTS iz drugih študijskih programov vloži na Komisijo za študijske in
študentske zadeve oziroma na Komisijo za doktorski študij vlogo za priznavanje kreditnih točk,
tako kot opredeljuje 5. člen tega pravilnika
V. PRIZNAVANJE KREDITNIH TOČK
5. člen
Za priznavanje ECTS in usklajevanjem s tem povezanih nalog je odgovorna Komisija za
študijske in študentske zadeve oziroma Komisija za doktorski študij za tretjo stopnjo študijskega

programa v skladu s Pravili za priznavanje znanj in spretnosti na FZAB. Odločitev komisiji
predstavita članom Senata FZAB, ki sprejme končno odločitev.

VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Senatu FZAB. Pravilnik se objavi na spletni strani
FZAB in v Študentskem informacijskem sistemu.
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