KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

1.

Osnovni podatki o katalogu javnega značaja

Naziv visokošolskega zavoda:
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Za mednarodno sodelovanje visokošolski zavod uporablja naziv:
Angela Boškin Faculty of Health Care
Kratica visokošolskega zavoda:
FZAB
Kratica visokošolskega zavoda za mednarodno sodelovanje:
ABFHC
Odgovorna oseba:
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., Vršilka dolžnosti dekanje
Datum prve objave kataloga:
27. 11. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga:
8. 1. 2019
Spletni naslov kataloga:
Katalog informacij javnega značaja FZAB je v pdf dokumentu dostopen na spletni strani FZAB
(www.fzab.si).
Druge oblike kataloga:
Katalog informacij javnega značaja FZAB je v tiskani obliki dostopen v tajništvu fakultete.

2.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1

Podatki o organizaciji

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, s stalnim naslovom
Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice.
Za poslovanje FZAB uporablja naslednje podatke:
ID za DDV:
Davčna številka:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Odprt pri banki:
IBAN: IBAN:
SWIFT/BIC:

SI83837582
83837582
2245272
SI56 0700 0000 1033 819
Gorenjska banka d.d., Kranj
SI56070000001033819
GORESI2X

Za komunikacijo so uporabnikom dostopni naslednji načini komunikacije:
Telefon:
Faks:

+386 (0)4 5869 360
+386 (0)4 5869 363

Elektronski naslov:

dekanat@fzab.si
referat@fzab.si
referatlj@fzab.si

Spletna stran:

http://www.fzab.si/

Osebna komunikacija z želeno osebo je možna po predhodnem dogovoru.
2.2

Organizacijske enote

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ima v skladu s Statutom Fakultete za zdravstvo Angele
Boškin naslednje organizacijske enote: oddelke, katedre, inštitute / razvojne centre, tajništvo
FZAB.
2.3

Katedre

V okviru FZAB so organizirane katedre kot oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja
pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega in
razvojnega dela visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev:
•
Katedra za zdravstveno nego,
•
Katedra za promocijo zdravja,
•
Katedra za zdravstvene vede,
•
Katedra za fizioterapijo.
Podatki o posamezni katedri so dosegljivi na spletni strani FZAB.
Katedra za zdravstveno nego
Predstojnica:
Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred.
skalendersmajlovic@fzab.si
Katedra za promocijo zdravja
Predstojnica:
doc. dr. Katja Pesjak
kpesjak@fzab.si
Katedra za zdravstvene vede
Predstojnica:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
bskelasavic@fzab.si
Katedra za fizioterapijo
Predstojnica:
dr. Monika Zadnikar, pred.
mzadnikar@fzab.si
Raziskovalni inštitut za področje zdravstva in zdravstvene nege
Predstojnica:
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
bskelasavic@fzab.si

Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
Predstojnica:
mag. Saša Mlakar
smlakar@fzab.si; center@fzab.si
Tajništvo fakultete izvaja in opravlja upravno-administrativne, finančno-gospodarske in
strokovno-tehnične naloge v okviru naslednjih notranje organizacijskih enot:
•
Referata za študijske in študentske zadeve,
•
Referata za splošne zadeve,
•
Knjižnice.
Tajništvo
Poslovna sekretarka dekanje
Alenka Rožnik Kirar, dipl. upr. org.
dekanat@fzab.si
Referat za študijske in študentske zadeve
Strokovna delavka V
Aida Perviz
aperviz@fzab.si; referat@fzab.si
Strokovna delavka V
Suzana Aupič
saupic@fzab.si
Mednarodno sodelovanje
Raziskovalka
Mednarodna koordinatorica
doc. dr. Katja Pesjak
kpesjak@fzab.si
Strokovna sodelavka za mednarodno sodelovanje, raziskovanje in e-izobraževanje
mag. Saša Mlakar
smlakar@fzab.si
Knjižnica
Bibliotekarka
Nina Rustja, univ. dipl. bibl.
nrustja@fzab.si; knjiznica@fzab.si
ŠTUDIJSKO SREDIŠČE LJUBLJANA, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
Referat s knjižnico
Bibliotekarka
Maja Femc, dipl. bibl. in inf.
mfemc@fzab.si; referatlj@fzab.si
2.4

Organi visokošolskega zavoda

Na FZAB delujejo v skladu s Statutom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin naslednji organi:
•
Dekan
•
Senat

•
•
•

Akademski zbor
Upravni odbor
Študentski svet

Podatki o posameznem organu so dosegljivi na spletni strani FZAB.

V okviru Senata FZAB delujejo stalne komisije:
•
Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
•
Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost (KZRD)
•
Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
•
Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)
•
Komisija za diplomska in podiplomska zaključna dela (KDPZD)
•
Komisija za magistrske zadeve (KMZ)
•
Komisija za tutorstvo (KT)
•
Komisija za publikacije (KP)
•
Komisija za disciplinske zadeve (KDZ)
•
Komisija za doktorski študij (KDŠ)
Podatki o posamezni komisiji so dosegljivi na spletni strani FZAB.
2.5

Odgovorne osebe Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Vršilka dolžnosti dekanje
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
spivac@fzab.si
Prodekan za izobraževanje
/
Prodekan za raziskovanje in razvoj
/
Tajnik
mag. Barbara Habe Sintič
bhabesintic@fzab.si
2.6
Opis delovnega področja fakultete
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja dodiplomsko in
podiplomsko izobraževanje in znanstveno-raziskovalno dejavnost s področja zdravstvene nege
in zdravstva. Fakulteta svojo dejavnost izvaja v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, z Evropsko
direktivo za regulirane poklice, z Bolonjsko deklaracijo, z Nacionalnim programom visokega
šolstva, z Nacionalnim programom izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter z
drugimi akti na področju visokega šolstva v RS.
Trenutno delovanje fakultete je vezano na akreditirana programa Zdravstvena nega na prvi (VS)
in drugi bolonjski stopnji (mag./2l.) ter na akreditiran program druge stopnje Promocija zdravja
(mag./2l.) in na doktorski študij Zdravstvene vede študijskega programa tretje stopnje.
Na področju programov za izpopolnjevanje ima FZAB akreditirana dva programa in sicer Okužbe,
povezane z zdravstvom in Psihiatrična zdravstvena nega. FZAB v okviru svojih razvojnih
aktivnosti razvija nove študijske programe, pripravlja mednarodne znanstvene konference,
vsakoletne posvete o aktualnih temah, mednarodne šole raziskovanja, usposabljanja kliničnih
mentorjev, tutorjev in visokošolskih učiteljev. Fakulteta deluje raziskovalno, ima raziskovalno
skupino, je članica ARRS, njeni zaposleni so člani raziskovalnih in razvojnih projektov. Fakulteta

izvaja dejavnost založništva za potrebe izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela.
FZAB je samostojna pravna oseba in opisane dejavnosti izvaja po načelu avtonomije stroke.
Za izvajanje naštetih dejavnosti fakulteta zaposluje in razvija visokošolske učitelje, visokošolske
sodelavce in znanstvene delavce, ki v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne metode
poučevanja in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na osnovi aktivnega
vključevanja študentov v izvajanje študijskih programov. Pri izvajanju naštetih dejavnosti se
fakulteta povezuje z domačimi in s tujimi strokovnjaki, ki delujejo na različnih znanstvenih
disciplinah, s primerljivimi fakultetami doma in v tujini in z domačimi ter s tujimi strokovnimi
združenji na področjih izvajanih študijskih programov in znanstvenoraziskovalnih projektov.
Poleg navedenega je za kakovostno izvedbo študijskega programa prve stopnje Zdravstvena
nega izjemno pomembno tesno sodelovanje fakultete z učnimi bazami v gorenjski in ljubljanski
regiji ter širše. Učne baze omogočajo integracijo teorije in prakse, zato je partnerstvo nujno.
Visokošolski učitelji morajo biti v kontaktu z neposredno prakso in morajo spremljati razvoj
posameznega strokovnega področja ter nenehno posodabljati teoretične in praktične vsebine
predmetov v skladu s sprejetimi strokovnimi doktrinami in smernicami. Kakovostno delovanje in
povezovanje visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev v učnih bazah je temelj za
doseganje izobraževalnih ciljev študijskih programov.
Pomembno vlogo ima povezovanje fakultete z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja,
predlaganje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije, pomembna pa je
tudi integracija fakultete v zdravstveno-vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja populacije in
razvoj sistema zdravstvenega varstva.
Vodilo fakultete je - Partnerstvo, Znanje, Razvoj.
Želimo, da je delovanje FZAB prepoznano po kakovosti in odličnosti izobraževanja iz zdravstvene
nege in nekaterih področij zdravstva, kot so promocija zdravja, kontinuirana zdravstvena
obravnava, kakovost v zdravstvu in zdravstveni menedžment.
Odgovorno izvajamo študijske in druge procese, saj želimo, da so diplomanti FZAB na vseh
bolonjskih stopnjah in študijskih programih prepoznani po celovitosti znanja in veščin ter
sposobnostih holistične obravnave pacienta, integracije svojega delovanja v zdravstvenem timu
in vključevanja ter vodenja zahtevnih strokovnih in sistemskih problemov v zdravstvu in
zdravstveni negi glede na stopnjo dosežene izobrazbe.
Želimo doseči zelo dobro zaposljivost diplomantov FZAB na prvi stopnji študija in odlično
usposobljenost in prepoznavnost magistrskih diplomantov na področju raziskovalnega dela in
izboljševanja klinične prakse.
Vizija fakultete je, da znanje diplomantov na vseh bolonjskih stopnjah prinese nove dimenzije
znanja za dvig kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije.
Temelj razvoja fakultete je nenehna krepitev znanstveno raziskovalnega dela v zdravstveni negi
in zdravstvu, katerega rezultati morajo obogatiti klinično prakso, spodbujati razvoj izboljšav, novih
študijskih programov in biti objavljeni v domači in tuji periodiki.
V mednarodnem merilu želi FZAB preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in
izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine
najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva. FZAB se doma in v
tujini povezuje z uglednimi ustanovami na področju, kjer deluje sama in širše.
Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem novih programov, mednarodnim povezovanjem
in razvojem visokošolskih učiteljev je šola ustvarila pogoje za preoblikovanje v fakulteto ter želi
postati del univerzitetnega prostora v Sloveniji.
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2.7

Dejavnost fakultete v skladu s standardno kvalifikacijo
Trgovina drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
Okrepčevalnice in podobni obrati
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in periodike
Drugo založništvo
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Obratovanje spletnih portalov
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Oglaševanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Visokošolsko izobraževanje
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Druge športne dejavnosti
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugih članskih organizacij

Študijski programi

Od študijskega leta 2007/2008 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin izvaja:
2.7.1

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS)

Program Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je samostojni visokošolski strokovni študijski
program, v katerem se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege. Je prvi tovrstni program
v RS, ki je bil usklajen z Evropsko direktivo in Bolonjsko deklaracijo. Je mednarodno primerljiv in
temelji na naslednjih usmeritvah in dokumentih:
•
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO),
•
Mednarodni svet medicinskih sester (ICN),
•
Nurses and Midwives for Health (European Strategy for Nursing and Midwifery
Education; WHO, 2001),
•
Münchenska deklaracija o zdravstveni negi (WHO, 2000),
•
Evropske direktive na tem področju,
•
Zakon o visokem šolstvu RS,
•
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS,
•
Merila za prehode med študijskimi programi,
•
Bolonjska deklaracija.

Opis programa
Študij traja tri leta in obsega 5400 ur v obliki predavanj, seminarjev, kliničnih vaj, klinične prakse
in individualnega dela študenta. Direktiva EU za regulirane poklice (2013/55/ES) predpisuje
program v obsegu najmanj 4600 ur, polovica ur programa (2300) mora biti namenjena klinični
praksi, ki poteka neposredno ob pacientu. Bolonjska prenova predpisuje, da imajo programi prve
stopnje 5400 ur, v katerega je vključeno tudi individualno delo študenta. Program FZAB izpolnjuje
zahteve EU direktive in Bolonjske prenove.
Program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), od teh 10 ECTS prinese diplomsko
delo. Program ima osem izbirnih predmetov, študent v naboru izbirnih predmetov izbere štiri in s
tem pridobi 12 ECTS.
Tabela 1:
Razmerje med oblikami izvedbe programa prve stopnje Zdravstvena nega
(VS)
Oblika izvedbe
Število ur
Predavanja
1285
Seminarji
255
Klinične vaje
210
Klinična praksa
2300
Individualno delo študenta
1350
Skupaj program po ECTS
5400
Tabela 2:
Nabor izhodiščnih informacij za študij prve stopnje Zdravstvena nega (VS)
Stopnja izobrazbe
visokošolska strokovna izobrazba
 diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.),
 diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.)
študijski program je usklajen s sektorskimi direktivami
Evropske unije in z Bolonjsko deklaracijo ter omogoča
Primerljivost programa
zaposlovanje v vseh članicah Evropske unije brez
nostrifikacije diplome
Diplomant/ka je po zaključenem študijskem programu
usposobljen/a za samostojno opravljanje poklica na
Kompetence pridobljene z diplomo
primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju
zdravstvene dejavnosti in ne opravlja pripravništva
Strokovni naslov

Obveznosti študenta

 4600 ur programa (predavanja, seminarji, kabinetne
vaje, klinična praksa, individualno delo študenta),
najmanj 30% obvezna prisotnost na predavanjih, 100%
obvezna prisotnost na seminarjih, kabinetnih vajah in
klinični praksi,
 izpiti in druga preverjanja znanj, seminarske naloge,
zdravstveno-vzgojni nastopi, izdelava in zagovor
diplomskega dela.

Trajanje študija
Način študija

 tri leta (šest semestrov)
 redni in izredni

2.7.2

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

Program je nadgradnja visokošolskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega,
usklajenega z evropskimi direktivami EU 77/452, EU 77/453 in 2005/36/EC, ki ga je FZAB
akreditirala leta 2006 in dopolnitve leta 2009.
Program druge bolonjske stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.) temelji na posameznikovem
razvoju višjega nivoja kompetenc, še posebej na področju kliničnega raziskovanja, znanosti in
ekspertne prakse v zdravstveni negi, na področju razvijanja na dokazih temelječe prakse

zdravstvene nege in hkrati etičnih principov v raziskovanju ter praksi, na področju organizacije,
menedžmenta, vodenja in kakovosti v zdravstveni negi.
Opis programa
Študij traja dve leti v obliki predavanj, seminarjev, kliničnih vaj in individualnega dela študentov.
Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrske naloge. Ovrednoten je s 120
ECTS, od tega študent pridobi z obveznimi predmeti 60 ECTS, 40 ECTS z izbirnimi vsebinami in
20 ECTS s pripravo in zagovorom magistrske naloge. Študent izbere štiri predmete. Izbirni
predmeti se lahko kombinirajo glede na temo magistrske naloge, v skladu z njegovimi
individualnimi potrebami in interesi. Na takšen način strukturiran program (obvezni in izbirni
predmeti) postreže s ključnimi znanji zdravstvene nege in njej sorodnih disciplin.
Pri pripravi programa druge bolonjske stopnje Zdravstvena nega so sodelovali številni
strokovnjaki iz RS in tujine. Tesno smo sodelovali z Univerzo Aberdeen na Škotskem, Univerzo
West of Scotland, Carintia Univerzo v Avstriji, Univerzo Swansea v Veliki Britaniji, v Sloveniji pa
s strokovnjaki iz Inštituta za varovanje zdravja, Instituta Jožef Stefan, Psihiatrične klinike
Ljubljana, Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Onkološkega inštituta,
Zdravstvenega doma Ljubljana in drugimi. Program sledi visoki kakovosti, ki je ena od strateških
usmeritev FZAB, saj so po vsebini predmeti osnovani na primerljivi evropski ravni, predmete pa
izvajajo tako domači kot mednarodni profesorji na način in v oblikah, ki jih zahteva sodobni
program druge stopnje.
Poudarek na magistrskem programu je na aktivnem in sprotnem delu študentov, na problemsko
zasnovanem študiju in na individualnem študiju, v sodelovanju z visokošolskimi učitelji, mentorji
in tutorji.
Nabor izhodiščnih informacij za študij
 magistrica zdravstvene nege (mag. zdr. neg.),
Strokovni naslov
 magister zdravstvene nege (mag. zdr. neg.)
Predlagani program ima vse elemente bolonjskega
programa druge stopnje. Načini in oblike študija so
primerljivi z drugimi tovrstnimi programi. Vpeljan je
ECTS, program je razdeljen na predavanja, seminarje,
vaje in individualno delo študentov. Študij traja 2 leti,
kar je za programe druge bolonjske stopnje primerljivo
v RS in v EU državah.
Primerljivost programa
Vsi programi Zdravstvene nege so na dodiplomski
ravni usklajeni z evropskimi direktivami za regulirane
poklice 77/452, 77/453 in 2005/36/EC. Vsi podiplomski
programi bazirajo na znanju medicinskih sester,
pridobljenih na dodiplomski stopnji, zato so programi
druge stopnje logično nadaljevanje in nadgradnja
dodiplomskih programov.
Kompetence pridobljene z
objavljene na spletni strani FZAB
magisterijem

Tabela 3:

Obveznosti študenta

 1500 ur programa 1. letnika (predavanja, seminarji,
vaje, individualno delo študenta)
 1000 ur programa 2. letnika (predavanja, seminarji,
vaje, individualno delo študenta)
 izpiti, druge oblike preverjanja znanja
 500 ur izdelave in zagovora magistrskega dela
(seminarji, individualno delo študenta).

Trajanje študija
Način študija

 dve leti (štirje semestri)
 redni/izredni

Študij se izvaja kot redni in izredni, s 30 razpisanimi vpisnimi mesti na rednem študiju in z 20
razpisanimi mesti na izrednem študiju.
2.7.3

Magistrski študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.)

Program Promocija zdravje je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za
prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 20132023) in je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za
uresničevanje politike krepitve zdravja.
Študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.) izhaja iz koncepta European
Masters in Health Promotion (EUMAHP) in istočasno sledi mednarodnim smernicam v okviru
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), strategije »Zdravje 21«, The association of School of
public helath in the European Region (ASPHER) in The International Union for Health Promotion
and Education (IUHPE) ter nacionalnim usmeritvam na področju krepitve zdravja. V skladu z
Bolonjskim procesom je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela.
Magistrski študij Promocija zdravja omogoča usposabljanje strokovnjakov za promocijo zdravja
na ravni strokovnega magisterija, ki bodo dobili splošne in specifične kompetence za delo na tem
področju. Tovrstni strokovnjaki bodo usposobljeni za promocijo zdravja v vseh življenjskih
obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja
kroničnih bolezni, odziva na potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva in podobno). Diplomanti
študijskega programa bodo lahko omogočili prilagoditev programov in storitev javnega zdravja in
zdravstvenega varstva glede na nove potrebe uporabnikov s poudarkom na prepoznavanju in
zmanjševanju neenakosti v zdravju.
Opis programa
Študij traja dve leti v obliki predavanj, seminarjev, kliničnih vaj in individualnega dela študentov.
Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrske naloge. Ovrednoten je s 120
ECTS, od tega študent pridobi z obveznimi predmeti 60 ECTS, 40 ECTS z izbirnimi vsebinami in
20 ECTS s pripravo in zagovorom magistrske naloge. Študent izbere štiri predmete. Izbirni
predmeti se lahko kombinirajo glede na temo magistrskega dela, v skladu z njegovimi
individualnimi potrebami in interesi. Na takšen način strukturiran program (obvezni in izbirni
predmeti) postreže s ključnimi znanji zdravstvene nege in njej sorodnih disciplin.
Pri pripravi programa druge bolonjske stopnje Promocija zdravja so sodelovali številni
strokovnjaki iz RS. Tesno smo sodelovali s strokovnjaki iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, s strokovnjaki iz Medicinske, Pedagoške
in Ekonomske fakultete ter s strokovnjaki iz področja psihologije in socialnega marketinga.
Program sledi visoki kakovosti, ki je ena od strateških usmeritev FZAB, saj so po vsebini predmeti
osnovani na primerljivi evropski ravni, predmete pa izvajajo na način in v oblikah, ki jih zahteva
sodobni program druge stopnje.
Poudarek magistrskega programa je na aktivnem, individualnem in sprotnem delu študenta, ki bo
poznal in uporabljal ustrezne metode raziskovanja in razvoja lastne prakse, sposoben bo prevzeti
odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno
učenje, intervizija, supervizija).
Nabor izhodiščnih informacij za študij
 magistrica promocije zdravja (mag. prom. zdr.)
Strokovni naslov
 magister zdravstvene nege (mag. prom. zdr.)
Študijski program druge stopnje Promocija zdravja
(mag./2I.) je ovrednoten s 120 ECTS, od tega je 60
Primerljivost programa
ECTS obveznih predmetov (6), 40 ECTS izbirnih
predmetov (4) in 20 ECTS magistrsko delo.

Tabela 4:

Kompetence pridobljene z
magisterijem

objavljene na spletni strani FZAB

Obveznosti študenta

 1500 ur programa 1. letnika (predavanja, seminarji,
druge oblike študija, individualno delo študenta)
 1000 ur programa 2. letnika (predavanja, seminarji,
druge oblike študija, individualno delo študenta)
 izpiti, druge oblike preverjanja znanja
 500 ur izdelave in zagovora magistrskega dela
(seminarji, individualno delo študenta).

Trajanje študija
Način študija

 dve leti (štirje semestri)
 redni/izredni

Študij se izvaja kot redni in izredni, s 30 razpisanimi vpisnimi mesti tako na rednem kot na
izrednem študiju.
2.7.4

Doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede

Študijski program tretje stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju
znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih
problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične
kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij. Doktorski
študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija
zdravja in Zdravstveni management. Študent izbere znanstveno področje študija ob vpisu v prvi
letnik.
Opis programa
Splošne kompetence študijskega programa so usklajene z osmo ravnjo izobraževanja po
Evropskem kvalifikacijskem okvirju, kar omogoča mednarodno primerljivost programov in
mednarodno izmenjavo izkušenj in znanja. Mednarodna primerljivost študijskega programa
Doktorskega študija zdravstvenih ved je utemeljena v izhodiščih in oblikovanju študijskega
programa.
Oblikovan je v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov
ter iz doktorske disertacije.
Program je interdisciplinaren. Traja tri leta, akreditiran je kot redni in izredni študij. Ovrednoten je
s 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Predmetnik je sestavljen iz osmih obveznih in
trinajstih izbirnih predmetov.
Splošne kompetence študijskega programa so usklajene z osmo ravnjo izobraževanja po
Evropskem kvalifikacijskem okvirju, kar omogoča mednarodno primerljivost programov in
mednarodno izmenjavo izkušenj in znanj.
Študijski program je oblikovan v skladu z usmeritvami za tretjo bolonjsko stopnjo. Sestavljen je iz
obveznih in izbirnih predmetov ter iz doktorske disertacije. Traja tri leta, akreditiran je kot redni in
izredni študij. Ovrednoten je s 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Predmetnik je
sestavljen iz osmih obveznih in trinajstih izbirnih predmetov.
Tabela 5: Nabor izhodiščnih informacij za študij
 doktorica zdravstvenih ved / okrajšava je dr.
Strokovni naslov
 doktor zdravstvenih ved / okrajšava je dr.
Študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede je
ovrednoten s 180 ECTS, od tega je 150 ECTS
Primerljivost programa
obveznih predmetov (8), 20 ECTS izbirnih predmetov
(13) in 10 ECTS doktorsko disertacijo.

Kompetence pridobljene z
magisterijem

objavljene na spletni strani FZAB

Obveznosti študenta

Študent zaključi študij tretje stopnje, ko opravi vse, s
študijskim programom predpisane obveznosti, napiše
in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako
skupno zbere 180 ECTS.

Trajanje študija
Način študija
2.7.5

3 tri leta (šest semestrov)
reredni/izredni

Programi za izpopolnjevanje

Deli študijskega programa se bodo izvajali kot programi za izpolnjevanje v okviru vseživljenjskega
učenja.
Cilj programa vseživljenjsko učenje je omogočiti zaposlenim, ki so že diplomirali na prvi ali drugi
stopnji na FZAB ali kaki drugi visoki strokovni šoli / fakulteti, da obnovijo nekatera že v času
njihovega študija pridobljena znanja in spoznajo novosti, ki so nastale na področju stroke, iz
katere opravljajo delo. Zato ni namen programa, da kandidat pridobi neko dodatno izobrazbo, pač
pa pridobi predvsem novo znanje in kompetence.
Dodatne informacije so objavljene na spletni strani FZAB.
Opis programa
Vsebinsko zaključene celote programa obsegajo moduli po 30 ECTS, za katere se po uspešno
opravljenih študijskih obveznostih izda uradni dokument, to je izobraževanje za listino. Možno je,
da študentje opravljajo tudi samo en predmet in si s tem pridobijo 10 ECTS, ravno tako kot
izobraževanje za listino. Programi za izpopolnjevanje so v skladu s 7. členom Meril za kreditno
vrednotenje študijskih programov.
Študent ima v vsakem modulu dva predpisana predmeta in en izbirni predmet, ki ga izbere iz
nabora obveznih ali izbirnih predmetov.
2.8

Organigram Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Organigram Fakultete za zdravstvo Angele Boškin je bil sprejel na 3. seji Senata FZAB, dne 22.
12. 2016.

2.9

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnosti

Ime in priimek:
Funkcija:
Tel.:
E-pošta:
2.10

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje
+386 4 5869 360
dekanat@fzab.si, spivac@fzab.si

Zaposleni

Fakulteta zaposluje visokošolske učitelje, visokošolske sodelavce in znanstvene delavce ter
nepedagoške delavce, ki delajo na naslednjih področjih dela: referat za študijske in študentske
zadeve, dekanat, knjižnica, tehnična podpora razpisom in raziskovalnim projektom.
Podatki o zaposlenih in drugih sodelujočih so dosegljivi na spletni strani FZAB.
2.11
Zakoni, podzakonski akti in predpisi EU z delovnega področja visokošolskega
zavoda

INTERNI PREDPISI
Interni predpisi so dosegljivi na spletni strani FZAB.
DRŽAVNI PREDPISI


Področna zakonodaja.

PREDPISI EU


2.12

Bolonjska deklaracija,
Področna direktiva EU 2005/36/EC, dopolnitve Evropske direktive 2013/55/EU.
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Izdane publikacije na spletni strani FZAB glede na izbrani program.
Alumni klub FZAB je bil ustanovljen decembra 2012 in deluje na področjih organiziranja
strokovnih srečanj kluba, organiziranja družabnih/športnih srečanj kluba, organiziranja
mednarodnega sodelovanja kluba in organiziranja projektov za karierni razvoj in projektov
pomembnih za širše okolje. S tem korakom želi fakulteta obdržati stik z diplomanti in spremljati
njihov karierni razvoj na področju zdravstvene nege in zdravstva.
Šolnine, vpisnine in drugi stroški sprejme Upravni odbor FZAB. Podatki o šolninah, vpisninah in
drugih stroških so objavljene na spletni strani FZAB.
Način dostopa do drugih informacij javnega značaja

3.

Večina informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani FZAB.
Informacije so fizično dostopne v tajništvu Fakultete za zdravstvo Angele Boškin vsak
delovni dan v času uradnih ur.
Informacije javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra
ali dokumentiranega gradiva.
Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, publikacijah
fakultete itd.
Informacijo javnega značaja lahko zahtevate tudi ustno ali pisno na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki zahtevo poda pisno. Zahtevo in postopek obravnave
zahteva podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.
Vašo zahtevo bomo zavrnili, če bi razkritje podatkov pomenilo poseg v davčno ali drugo tajnost
oziroma v varstvo osebnih podatkov.



Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB2, s
spremembami in dopolnitvami).
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
24/16).

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

