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Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice (Uradni list RS, št. 48/14) in na podlagi 29.
člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju
FZJ), je Upravni odbor FZJ na 6. redni seji, dne 25. 5. 2016 sprejel
CENIK STORITEV ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE
OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017
STORITEV
1. VPISNINA v program
Vpisna dokumentacija
Potrdilo o opravljenih izpitih in doseženi povprečni oceni
Vpisnina v knjižnico, baze podatkov, računalniška podpora in
informacijski sistem, e-študijski vodnik
Posebni primeri zavarovanja, Obvezno zavarovanje za delo
neposredno ob bolniku; po 20. členu ZPIZ za invalidnost,
telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni, je za študente obvezno zavarovanje pri
praktičnem pouku.
Vpisnina skupaj
2. ŠOLNINA
Šolnina
3. OBRAVNAVA PROŠENJ ZA PRIZNANJE IN VLOG NA
KOMISIJI
Obravnava prošnje ali vloge na Komisiji za študijske zadeve
4. PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI
Priznavanje znanj in spretnosti do največ 10 ECTS
Priznavanje formalnih in neformalnih znanj do največ 10 ECTS
5. OPRAVLJANJE IZPITOV
Četrto opravljanje izpita
Komisijski izpit – peto in šesto (zadnje možno) opravljanje
6. IZVEDBA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI
Izvedba seminarskih obveznosti pri predmetu za študente, ki jih
niso opravili v tekočem študijskem letu
Izvedba kabinetnih vaj pri predmetu v kabinetu
za študente, ki jih niso opravili v tekočem študijskem letu
Opravljanje klinične prakse pri predmetu v učnih bazah
za študente, ki je niso pravili v tekočem študijskem letu
(EUR/pedagoško uro)
7. ZAKLJUČNA NALOGA
Zaključna naloga
* vrednost točke za študijsko leto 2016/2017 je 1,0637 EUR.

Cena v EUR
4,79
3,62
40,42
9,71

Št. točk*
4,50
3,40
38,00
Po sklepu o
določitvi
prispevkov
za posebne
primere
zavarovanja

58,54

(brez zavarovanja)

2.400,00

2256,28

35,00

32,90

35,00
35,00

32,90
32,90

60,00
105,00

56,40
98,71

253,16

238,00

304,22

286,00

1,24

1,17

500,00

470,06

45,90

Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so
končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.
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