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Program Promocija
zdravja je namenjen
tistim, ki `e delujejo ali
`elijo delovati na promociji zdravja na vseh
nivojih zdravstva, drugih
javnih zavodih, delovnih
organizacijah, vrtcih,
osnovnih in srednjih
{olah, lokalnih skupnostih, ministrstvih, neprofitnih organizacijah ...

Smo mlada, sodobna in ambiciozna
fakulteta, v sedmih letih delovanja
smo dosegli pogoje in se iz Visoke
{ole za zdravstveno nego preoblikovali
v fakulteto. Na{a vizija je dosegati
mednarodno primerljivo odli~nost
pri pedago{kem, raziskovalnem in
razvojnem delu.
Danes se lahko pohvalimo s pomembnimi rezultati, kot so odli~na zaposljivost diplomantov prve stopnje,
prepoznana je kakovost znanja
diplomantov druge stopnje. Z na{imi
razvojnimi in raziskovalnimi dose`ki
pomembno prispevamo k razvoju in
umestitvi zdravstvene nege, promocije
zdravja, kakovosti in varnosti v
zdravstvene politike v dr`avi in smo
odli~no vpeti v mednarodni prostor.
Smo vodilni v utemeljevanju pomena
raziskovanja in razvoja ter na dokazih
podprtega dela v zdravstvu v Sloveniji,

kar strokovni javnosti sporo~amo skozi
razli~ne dogodke, razvojne projekte,
u~inkovito raziskovalno in publicisti~no
delo ter mednarodno vpetost.
Prve {tudente na programu Zdravstvena
nega (VS) smo sprejeli leta 2007, na
magistrskem programu Zdravstvena
nega (mag./2l.) leta 2009 in na
Promociji zdravja (mag./2l.) v letu
2015. Danes ima fakulteta ve~ kot
160 diplomantov, diplomiranih
medicinskih sester in zdravstvenikov,
ki v ve~ kot 90 % dobijo prvo zaposlitev v {estih mesecih po diplomi.
Zelo smo ponosni na ta rezultat.
V klini~nih in visoko{olskih okoljih
deluje `e ve~ kot 15 magistrov zdravstvene nege. Magistrski {tudenti vseh
do sedaj vpisanih generaciji so prepoznani po aktivnem raziskovalnem delu
in pomembno prispevajo pri dvigu
kakovosti znanstvenih ~lankov in prispevkov v zdravstveni negi v Sloveniji.
Velik doprinos k razvoju javnega
zdravja v Sloveniji bodo doprinesli
magistri promocije zdravja, saj je le
ta ume{~ena kot pomemben dejavnik
nacionalne strategije razvoja javnega
zdravja v Sloveniji. Program prina{a
nove dimenzije zavedanja in odgovornosti v dojemanju in ohranjanju
zdravja v dru`bi.
Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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PREDSTAVITEV
FAKULTETE

FZJ razvija tudi podiplomske specialisti~ne programe, kot so oku`be povezane z zdravstvom, onkolo{ka zdravstvena
nega, psihiatri~na zdravstvena nega in
paliativna oskrba. Prav tako si fakulteta
prizadeva za akreditacijo doktorskega
{tudija.
Fakulteta vam omogo~a kakovosten
{tudij na vseh programih, ki jih izvajamo z uveljavljenimi strokovnjaki,
visoko{olskimi u~itelji in raziskovalci
v raznolikih u~nih bazah na vseh treh
ravneh zdravstvenega sistema. V okviru
{tudija vam omogo~amo mednarodno
izmenjavo, podporo pri {tudiju v okviru
sistema tutorstva, vklju~ili vas bomo
v razvojne in raziskovalne projekte,
spodbujali vas bomo, da sodelujete
pri razvoju fakultete.

mednarodnimi akreditacijami
{tudijskih programov.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ)
je samostojni visoko{olski zavod,
katerega ustanoviteljica je Ob~ina
Jesenice. Visoko{olski zavod je bil
akreditiran pri Svetu RS za visoko
{olstvo v septembru 2006 kot Visoka
{ola za zdravstveno nego Jesenice
(V[ZNJ), s pedago{kim procesom smo
pri~eli v {tudijskem letu 2007/2008.
FZJ je na podlagi sklepa Okro`nega
sodi{~a v Kranju pravna naslednica
V[ZNJ od 8. 7. 2014. V razvid visoko{olskih zavodov pri Ministrstvu
za izobra`evanje, znanost in {port
(MIZ[) je vpisana kot FZJ od
28. 8. 2014 dalje.

Skladno z Zakonom o visokem {olstvu
(ZVIS) na FZJ opravljamo znanstvenoraziskovalno in izobra`evalno dejavnost
s podro~ja zdravstva (ISCED, 72) in
sorodnih oziroma med seboj povezanih
znanstvenih disciplin in skrbimo za njihov razvoj. Na{a primarna znanstvena
disciplina delovanja je zdravstvena
nega, h kateri z razvojem znanstveno
raziskovalnega dela in s strategijo
razvoja {tudijskih programov do 2020,
vplivamo in razvijamo promocijo
zdravja, management, kakovost in
varnost v zdravstvu. To so tudi podro~ja,
kjer razvijamo nove {tudijske programe
na drugi in tretji Bolonjski stopnji.

Verjamem, da boste po zaklju~enem
{tudiju lahko suvereno izbirali svojo
poklicno in karierno pot, z zavedanjem,
da lahko pose`ete v sam strokovni vrh.
Z vpisom na FZJ boste postali {tudentka,
{tudent fakultete, ki je usmerjena v
znanje, ustvarjalnost, dru`beno odgovornost in iskanje odli~nosti v integraciji z
doma~im in evropskim okoljem. Ponosni
boste lahko na svoje znanje in dose`ke.
Dobrodo{li na FZJ.
izr. prof. dr.
Brigita Skela Savi~
Dekanja

Fakulteta svojo odli~nost izkazuje tudi
z uspe{nimi akreditacijami in reakreditacijami na NAKVIS-u, prejemom
certifikatov kakovosti in odli~nosti ter
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Izvajamo visoko{olski strokovni {tudijski program prve stopnje Zdravstvena
nega (VS) in dva {tudijska programa
na drugi stopnji, to sta strokovna
magisterija Zdravstvena nega
(mag./2I.) in Promocija zdravja
(mag./2l.). Visoko{olski u~itelji in
njihovi sodelavci so aktivni razvijalci
in raziskovalci strokovnih podro~ij
in v izvedbo {tudijskih programov
vna{ajo nove smernice in nenehno
posodabljajo teoreti~ne in prakti~ne
vsebine predmetov. Na{i {tudenti {e
zlasti cenijo njihovo inovativnost,
poznavanje neposredne prakse ter
sodobne metode pou~evanja in raziskovanja. Na raziskovalno delo in
dose`ke na{ih u~iteljev, raziskovalcev
in {tudentov smo ponosni, saj bogatijo
klini~no prakso, doma~o in tujo

periodiko, predvsem pa so temelj
razvoja na{e fakultete.
Sledili smo Standardom in smernicam
za zagotavljanje kakovosti v evropskem visoko{olskem prostoru.
Maja 2012 smo s strani Slovenskega
in{tituta za kakovost pridobili standarda ISO 9001:2008 in Kakovost
za prihodnost vzgoje in izobra`evanja
(KzP MODEL:2008), kar nas ume{~a
v skupino visoko{olskih zavodov, ki
imajo urejen in certificiran sistem
vodenja kakovosti. Leto 2015 se lahko
zapi{e kot leto kronskih dose`kov na
podro~ju kakovosti na{ega delovanja,
saj smo prejeli mednarodno akreditacijo agencije AHPGS za oba {tudijska
programa na podro~ju zdravstvene
nege in certifikat Poslovne odli~nosti

s {tirimi zvezdicami »Prepoznani v
odli~nosti« (Recognised for Excellence),
ki ga podeljuje Urad RS za meroslovje
v imenu European Foundation for
Quality Management (EFQM) iz Bruslja.
V sistem nenehnega izbolj{evanja se
vklju~ujejo vsi udele`enci izobra`evalnega procesa: zaposleni visoko{olski u~itelji in sodelavci, pogodbeni
visoko{olski u~itelji, {tudenti, u~ne
baze, klini~ni mentorji in lokalna
skupnost. Pri izbolj{avah upo{tevamo
postavljeno vizijo, poslanstvo,
skupne vrednote in cilje fakultete.

Temeljna usmeritev
fakultete je kakovostno
in mednarodno primerljivo izvajanje vseh
dejavnosti FZJ. @e od
za~etka delovanja smo
vzpostavili evalvacijo
pedago{kega dela in
podpornih procesov.
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POSLANSTVO,
VIZIJA IN
VREDNOTE
FZJ

POSLANSTVO
Ustvarjamo, posredujemo in
raz{irjamo znanja za zagotavljanje
kakovostne, varne in u~inkovite
zdravstvene obravnave.
VIZIJA
Vodilna fakulteta na podro~ju
izobra`evanja, raziskovanja in
mednarodnega povezovanja v
zdravstveni negi, promociji
zdravja, managementu in
kakovosti v zdravstvu.
VREDNOTE
Temeljne vrednote na katerih
gradimo kulturo FZJ so partnerstvo, znanje in razvoj.

MEDNARODNO
SODELOVANJE
IN IZMENJAVE
[TUDENTOV

Fakulteta je strate{ko usmerjena v
mednarodno sodelovanje. Ker `elimo
nenehno izbolj{evati kakovost pedago{kega in raziskovalnega dela na
mednarodni ravni, se povezujemo s
primerljivimi visoko{olskimi zavodi
v tujini. FZJ ima danes sklenjenih ve~
kot 22 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami,
ki poleg raziskovalnega in razvojnega
dela omogo~ajo izmenjave pedago{kega
osebja in {tudentov. Izmenjave {tudentov potekajo v okviru programa
Erasmus+ in programa Finan~nega
mehanizma EGP in Norve{kega
finan~nega mehanizma.

[tudentom na obeh stopnjah {tudija
omogo~amo in jih spodbujamo k
mednarodnim izmenjavam. Do konca
{tudijskega leta 2014/2015 se je mednarodnih izmenjav {tudentov udele`ilo
24 {tudentov {tudijskega programa
prve stopnje in 15 {tudentov {tudijskega programa druge stopnje na FZJ.
Izvedli smo tudi 11 Erasmus izmenjav
tujih {tudentov zdravstvene nege. [tudenti se najpogosteje odlo~ijo, da del
svojih {tudijskih obveznosti opravijo
na na{ih partnerskih univerzah iz
Finske, Norve{ke, Malte, Velike Britanije (Anglija, [kotska) in Tur~ije.
Sklenjene pa imamo tudi sporazume
z odli~nimi univerzami iz Belgije,
^e{ke, Danske, Estonije, Hrva{ke,
Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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Italije, Portugalske, Poljske, Slova{ke
in [panije. V mednarodne izmenjave
so vklju~eni tudi doma~i in tuji
visoko{olski u~itelji in drugo visoko{olsko osebje. FZJ je ~lanica mednarodnih zdru`enj FINE- The European
Federation of Nurse Educators, »The
Honor Society of Nursing, Sigma
Theta Tau International«, ASPHER The association of School of public
helath in the European Region in
ELTECA - Exchange of Experience
in Long-Term Care. FZJ je vklju~ena
tudi v ve~ zdru`enj univerz in drugih
konzorcijev: EMUNI univerza, Saniacademia, konzorcij C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and
the Mediterranean), konzorcij IRIS.

RAZISKOVALNO
IN RAZVOJNO
DELO
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Raziskovalno delo je temelj razvoja
novih {tudijskih programov in prenove obstoje~ih. Fakulteta z raziskovalnim delom pomembno prispeva k
razvoju zdravstvene nege in drugih
podro~ij v zdravstvu v Sloveniji.
Na{a raziskovalna podro~ja so:
klini~no delo v zdravstveni negi,
profesionalizacija zdravstvene nege,
sodobni pristopi v zdravstveni negi,
promocija zdravja, kakovost in
varnost, management sprememb v
zdravstvu, visoko{olsko izobra`evanje
v zdravstveni negi in zdravstvu,
dru`beni vidiki zdravja in zdravstva,
idr. Uspe{ni projekti, raziskave in
izmenjave visoko{olskih u~iteljev
in {tudentov krepijo na{o doma~o in
mednarodno prepoznavnost. Tako se
pridru`ujemo skupini kakovostnih

evropskih {ol s podro~ja zdravstvene
nege in zdravstva, kar potrjujemo
tudi z mednarodno akreditacijo in
pridobljenim certifikatom odli~nosti
po modelu EFQM.

V sedmih letih smo
uspe{no sodelovali
v 12-ih mednarodnih
raziskovalnih in
razvojnih projektih
ter 18-ih nacionalnih
razvojnih projektih.

Predstavitev fakultete

VSE@IVLJENJSKO
IZOBRA@EVANJE
IN KARIERNI
CENTER

V dana{njem ~asu se s pridobljeno
diplomo pri~ne kontinuirano profesionalno izobra`evanje, lahko re~emo,
da se izobra`evanje »{ele dobro za~ne«.
Center izvaja izobra`evanja s podro~ja
integriranega delovanja za vse poklicne
skupine v zdravstvu. Zelo cenjena so
na{a izobra`evanja in izpopolnjevanja
na podro~ju zdravstvene nege in javnega zdravja. V okviru Centra potekajo
{tevilni posveti, znanstvene konference,
simpoziji, {ole raziskovanja, {ole za
klini~ne mentorje, {ole za tutorje, {ole
visoko{olske didaktike, idr. Na{teti
dogodki so postali stalnica na{ih letnih
izobra`evanj in so zelo dobro prepoznani, njihova kakovost izvedbe je
visoko ocenjena.

ALUMNI KLUB

Alumni klub je prostovoljno zdru`enje
diplomantov Fakultete za zdravstvo
Jesenice in je dodatna spodbuda na{im
diplomantom, da ostanejo v stiku z
nami, saj jih `elimo spremljati in
podpirati na njihovi karierni poti.
Omogo~a osebni in strokovni razvoj
in rast diplomantov, ki tudi po zaklju~enem {tudiju s svojim znanjem,
dose`ki in diplomo aktivno sodelujejo
pri razvoju stroke zdravstvene nege in
promociji fakultete.

Na Fakulteti za zdravstvo
Jesenice `e od leta 2007
deluje Center za vse`ivljenjsko u~enje, karierno
svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo (Center).

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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TUTORSTVO

[tudente aktivno spodbujamo, da bi
dosegli zastavljene {tudijske cilje, zato
jim s pomo~jo tutorskega sistema
pomagamo pri vklju~evanju v {tudij,
re{evanju {tudijskih te`av ter drugih
`ivljenjskih izzivov. Najbolj dragocena
je {tudentom pomo~ vrstnikov iz vi{jih
letnikov, poleg {tudentskega tutorstva
izvajamo {e uvajalno, predmetno in individualno tutorstvo, v katerega so
vklju~eni visoko{olski u~itelji.

[TUDENTSKI
SVET

[tudentski svet je pristojen za obravnavanje vpra{anj s {tudijskega
podro~ja in {tudentskih zadev, ki so
pomembne za {tudente. Sestavljajo ga
s strani {tudentov izvoljeni {tudenti.
[tudentski svet izvoli svoje predstavnike v senat, akademski zbor, upravni
odbor in imenuje svoje predstavnike v

• Fakulteta je prepoznana
po kakovostnem znanju in
odli~ni zaposljivosti
diplomantov.

komisije senata ter podaja mnenja in
predloge na podro~ju {tudentske dejavnosti. Poleg tega [tudentski svet
sprejema in izvaja program interesnih
dejavnosti {tudentov za {tudente in
izvaja druge naloge, ki so opredeljene
v statutu Fakultete za zdravstvo
Jesenice.

Dogodki so postali
stalnica na{ih letnih
izobra`evanj in so zelo
dobro prepoznani,
njihova kakovost
izvedbe je visoko
ocenjena.
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• Kot magistrske {tudente
vas bomo vodili skozi
raziskovanje in na dokazih
podprto delo po korakih
in s tem spodbudili
razumevanje le tega in
prakti~no aplikacijo
v delovno okolje, kjer
delujete.

• Oba {tudijska programa s
podro~ja zdravstvene nege
sta mednarodno akreditirana, smo prva fakulteta
na podro~ju zdravstva s
tem dose`kom.

• Ustvarjamo odli~ne sinergije
sodelovanja med fakulteto,
klini~nimi okolji, raziskovalnimi projekti doma ter v
mednarodnem prostoru.

ZAKAJ IZBRATI
ZA SVOJ [TUDIJ
FAKULTETO ZA
ZDRAVSTVO
JESENICE?

• Na{i visoko{olski u~itelji vas
bodo spodbujali k doseganju
odli~nosti, vas usmerjali k
znanju, ustvarjalnosti in
prevzemanju odgovornosti
za lastno delo v doma~em
in evropskem okolju.

• Smo edina fakulteta na
podro~ju zdravstva, ki ima
uveden sistem kakovosti po
ISO 9001:2008 in po modelu
Kakovost za prihodnost vzgoje in izobra`evanja in smo
prejemniki certifikata za
Poslovno odli~nost po modelu EFQM.

• Na{i magistrski {tudenti
izkazujejo odli~ne rezultate
v publiciranju svojega
raziskovalnega dela.
• Z razvojem strokovnih in
znanstvenih sre~anj dosegamo razvoj znanj in izmenjavo dobrih praks Slovenije
in v tujini.

• Na{ magistrski {tudijski
program Promocija zdravja
je prvi tovrstni program v
Sloveniji, diplomanti programa bodo imeli velik
doprinos pri razvoju
krepitve zdravja v dru`bi.

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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KJE SMO?

Predstavitev fakultete

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v sredi{~u Jesenic, na naslovu
Spodnji Plav` 3, v neposredni bli`ini Splo{ne bolni{nice Jesenice.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice ima {tudijsko sredi{~e
v Ljubljani, na naslovu Letali{ka cesta 16, Ljubljana,
v neposredni bli`ini BTC-ja.
Svojo pot do nas si lahko ustvarite na naslednji
povezavi: http://www.si.map24.com

[TUDIJSKO
OKOLJE IN
OPREMA
Jesenice

Sodobno opremljene predavalnice,
laboratoriji in kabineti so del mozaika
prijaznega {tudijskega okolja.
Knji`nica in ra~unalni{ka infrastruktura omogo~ata kakovostno
informacijsko in komunikacijsko
podporo {tudiju. [tudentom so
na voljo oddaljeni dostopi do
podatkovnih baz.

i
Na va{a vpra{anja bomo z veseljem
odgovorili na naslovih
E: referat@fzj.si
T: 04/5869 361
in osebno v referatu Fakultete
za zdravstvo Jesenice,
Spodnji Plav` 3.
Hkrati vas vabimo, da obi{~ete
tudi na{o spletno stran
http://www.fzj.si/, kjer so
objavljene aktualne informacije.
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PREDSTAVITEV Visoko{olski {tudijski
PROGRAMA program druge stopnje
Promocija zdravja

Zdravstveno varstvo

Javno zdravje Dnevna aktivnost
romocija zdravja Vrednote

azvoj Raziskovanje

rav duh v zdravem telesu

Zdravje
starostnikov

Zaposlitev v
zasebnem sektorju

Študij

Živim zdravo

Sposobnosti
Medgeneracijsko sodelovanje

Skrb za zdravje
drava prehrana Prosti čas Življenje Osebnostni
razvoj

tovanje Zaposlitev Odgovornost

Znanja
ravje Življenjski slog

polnomočenje

Družba

Vrednote

Gibljivost

Enakost
Zdravo okolje

Energija

čenje Aktivnost Enakost
Zdrav razvoj
Družbeni dejavniki Zdravje otrok

razvoj

varstvo Sociala Družba Zdravje v organizacijah
dravje
Sodelovanje

nem mestu

Krepitev
Zdravje v skupnosti

Zdravstveno varstvo
ost Dnevna
aktivnost Javno zdravje Terapija Proces

še znanje Inovativnost Vizija

i čas

Družba Promocije zdravja Kompetence
Razvoj
Okolje
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Enakost

KAJ JE
PROMOCIJA
ZDRAVJA?

"Promocija zdravja ali krepitev zdravja
je proces, ki omogo~a posameznikom
in skupnosti, da pove~ajo nadzor nad
determinantami zdravja in s tem
izbolj{ajo svoje zdravje." (Svetovna
zdravstvena organizacija, Ottawska
listina, 1986). Promocija zdravja tako
sodi v eno od funkcij javnega zdravja
vsake razvite dr`ave. Razumeti jo je
potrebno kot proces, ki omogo~a
ljudem, da pove~ajo kontrolo nad
zdravjem in izbolj{anjem zdravja.
Promocija zdravja ne pomeni le
pove~anje znanja ali informacij o
zdravju, ampak pomeni spremembo
vedenja v smeri bolj zdravega na~ina
`ivljenja oz. pove~anje stopnje zdravja.

Nara{~ajo~i javno zdravstveni problemi
sodobne dru`be nas jasno usmerjajo k
preventivnim aktivnostim, ki bodo prinesle dolgoro~ne prihranke na podro~ju
prepre~evanja bolezni. Svetovna
zdravstvena organizacija priporo~a, da
naj bo promocija zdravja prisotna v
vseh okoljih dru`be in naj se krepitev,
varovanje in ohranjanje zdravja dogaja
v vseh dru`benih sektorjih. Zato je
potreben razvoj strokovnjakov, ki bodo
podro~je promocije zdravje razvijali in
uvajali v vsa podro~ja delovanja dru`be.

Potreba po promociji
zdravja, varovanju in
ohranjanju zdravja,
danes sega v vse pore
dru`be in se dogaja
v vseh sektorjih ter je
zakonska obveza za
delodajalce.
Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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TEMELJNI CILJ
[TUDIJSKEGA
PROGRAMA

KDO JE
MAGISTRICA/
MAGISTER
PROMOCIJE
ZDRAVJA?

[tudijski program ima tri temeljne
cilje:
• razviti strokovnjake, ki bodo imeli
pomemben doprinos pri doseganju
strategij in ciljev na podro~ju
krepitve zdravja v Sloveniji;
• razviti znanja, ve{~ine in sposobnosti, s katerimi bo magister promocije zdravja na sistemski ravni
prispeval h okoljem in okoli{~inam,
Magister/magistrica promocije zdravja
je strokovnjak/inja, ki razvije visok
nivo znanj, kompetenc in sposobnosti,
s katerimi lahko kreira in vodi promocijo zdravja kot samostojno dejavnost
ali v povezovanju z drugimi strokovnjaki, ki bo odgovarjala dru`benim
potrebam. V teoriji in praksi bo diplomant poznal podro~je javnega zdravja,
teoreti~ne in prakti~ne pristope pri

Temeljno poslanstvo
diplomanta je, da v
okviru sodobne dru`be
in celostnega pristopa
skrbi za ohranjanje in
zagotavljanje zdravja
pri ljudeh.
18
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ki bodo nudile zdrave izbire in pove~evale zdravje celotne
populacije;
• razviti znanja, ve{~ine in sposobnosti za pripravo in upravljanje
promocijskih programov za dolo~ene ciljne skupine, v razli~nih
okoljih, ki bodo temeljili na
priznanih teoreti~nih konceptih,
raziskavah in dokazih ter bodo tudi
ustrezno evalvirani/vrednoteni.
razvoju promocije zdravja, specifi~na
podro~ja delovanja glede na potrebe
v dru`bi in ciljne skupine v populaciji,
svoje delovanje bo znal podpreti z
raziskovanjem in z uporabo na dokazih
podprtih pristopov.

Predstavitev programa

KAJ DELA
MAGISTRICA/
MAGISTER
PROMOCIJE
ZDRAVJA?

Magistrski {tudij Promocija zdravja
bo omogo~al usposabljanje strokovnjakov za promocijo zdravja na ravni
strokovnega magisterija, ki bodo dobili splo{ne in specifi~ne kompetence
za delo na tem podro~ju. Tovrstni
strokovnjaki bodo usposobljeni za
promocijo zdravja v vseh `ivljenjskih
obdobjih in na razli~nih podro~jih
krepitve zdravja.
Diplomanti {tudijskega programa
bodo imeli kompetence za prilagoditev programov in storitev
javnega zdravja in zdravstvenega
varstva glede na nove potrebe uporabnikov s poudarkom na prepoznavanju
in zmanj{evanju neenakosti v zdravju.
Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so {iroke
in raznolike:
• sistem zdravstvenega varstva
(primarna, sekundarna in
terciarna raven);
• rehabilitacija;
• sistem socialnega varstva;
• delovne organizacije v zasebnem
in javnem sektorju;
• ministrstva, in{tituti, direktorati;
• vrtci, osnovne {ole, visoko {olstvo;
• zdravili{ki turizem;
• podro~je kozmetike in wellness-a;
• storitev na podro~ju zdravega
`ivljenjskega sloga;
• samostojna svetovanja in
promocija zdravja.

Obvezni predmeti dajejo {iroko znanje
o konceptu in paradigmi promocije
zdravja, raziskovanju in na dokazih
podprtemu delu, medtem ko izbirne
vsebine vklju~ujejo {irok spekter
vsebin sodobnih determinant zdravja
in bolezni: okoljska tveganja, du{evno
zdravje, zdravo prehranjevanje,
gibalna aktivnost, zlorabe in odvisnosti, zdravje otrok in mladostnikov,
zdravje v delovnih organizacijah,
zdravje v lokalni skupnosti, zdravje
starostnikov, politika in promocija
zdravja, vpliv epidemiolo{kih in demografskih ter dru`benih dejavnikov
na zdravje in neenakost, statistika v
promociji zdravja, na~rtovanje in
management ter marketing in
promocija zdravja in mediji.
Magistri promocije zdravja bodo
pomembni partnerji tako pri oblikovanju sprememb v politiki do zdravja
kot strokovnjaki z znanstvenim in
strokovnim pogledom na podro~ja
varovanja in krepitve zdravja prebivalcev skozi izobra`evanje, promocijo
zdravega na~ina `ivljenja in prepre~evanje nastanka in {irjenja bolezni.
Magistrski {tudij bo neposredno prispeval k {irjenju znanja o promociji
zdravja tako za zdravstvene delavce
in sodelavce, kot tudi diplomante
razli~nih drugih strok, ki delajo na
tem podro~ju oziroma se zanimajo za
razvoj promocije zdravja. To so strokovnjaki, ki delajo na podro~ju zdravstvenih slu`b, vladnih slu`b, raznih
Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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ZAKAJ IZBRATI
MAGISTRSKI
[TUDIJ
PROMOCIJA
ZDRAVJA?

slu`b na nivoju lokalne skupnosti,
drugih slu`b za namene spodbujanja
zdravja in prepre~evanja bolezni in
raziskovalne dejavnosti na podro~ju

promocije zdravja v {olstvu, lokalni
skupnosti, ciljnih populacijah (starej{i,
mladi, zaposleni, ruralna okolja,
socialno izklju~eni idr.).

Medsektorski program magistrskega
{tudija Promocija zdravja (mag./2l.)
je prvi tovrstni program v slovenskem
prostoru. Gre za pomemben doprinos
k javnemu zdravju na podro~ju varovanja in krepitve zdravja prebivalstva,
promocije zdravega na~ina `ivljenja in
prepre~evanja nastanka in {irjenja
bolezni. S tem programom se bo
Slovenija pridru`ila razvitim
dr`avam, ki tak {tudij `e izvajajo.

Program magistrskega {tudija
Promocija zdravja je sodoben in
vsebinsko naravnan k aktualni javno
zdravstveni problematiki, spoznanjem,
in dose`kom dana{njega ~asa. Klju~ne
strategije za promocijo zdravja so
zagovorni{tvo in posredni{tvo med
razli~nimi interesi v dru`bi za
izbolj{anje zdravja, spodbuda in
mo`nosti posameznika ter skupnosti,
da prevzamejo nadzor nad svojim
zdravjem, intervencije za promocijo
zdravja, programi, na~rti aktivnosti
ter partnerstva, mre`enja, krepitve in
sodelovanja v aktivnostih za promocijo
zdravja na razli~nih sektorjih.
Promocija zdravja vklju~uje
strategije na razli~nih podro~jih
kot so npr. antropologija, epidemiologija, sociologija, psihologija in
druge vedenjske vede, javno zdravje,
politi~ne vede, izobra`evanje,
komunikacija.
Nepogre{ljiva je raziskovalna
dejavnost na podro~ju promocije
zdravja. Program vklju~uje vsebine
sodobnih spoznanj o vplivih na
zdravje in promocijo zdravja.
V slovenskem prostoru ponuja,
v sedanjem ~asu, izjemno
aktualen {tudij.
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Splo{ne kompetence
programa promocija
zdravja izhajajo iz
Evropskega ogrodja
kvalifikacij za sedmo
raven izobra`evanja.

KOMPETENCE
[TUDIJSKEGA
PROGRAMA

Po uspe{nem zaklju~ku {tudijskega
programa druge stopnje Promocija
zdravja se pri~akuje, da bodo magistri
promocije zdravja pridobili znanja
kot so razumevanje zgodovinskega,
dru`benega in politi~nega konteksta
javnega zdravja in promocije zdravja,
sistema zdravstvenega varstva, vpliva
dru`be, gospodarstva in okoljskih
dejavnikov na zdravje, sposobnost
u~inkovitega komuniciranja in razvijanja politike javnega zdravja, poznavanje strategij za krepitev zdravja in
zmanj{anje dejavnikov tveganja ter
znanje za razvoj, na~rtovanje in vrednotenje programov promocije zdravja.
Diplomanti bodo opolnomo~eni z
znanji s podro~ja raziskovanja, na
dokazih temelje~ega delovanja, prepoznavanja {ir{ih potreb dru`be in

odzivanje na le te in vzpostavitve
sistema promocije zdravja. Prav tako
diplomanti dobijo nadgradnjo znanj
na izbirnih specialnih vsebinah in
predmetih s podro~ja specifi~nih
skupin prebivalstva (mladi, starej{i,
osebe s te`avami v du{evnem zdravju
itd.), spremljanja kakovosti izvajanja
promocije zdravja itd.
Cilji in kompetence programa promocija zdravja, ki je zasnovan po
konceptu EUMAHP, so oblikovani
mednarodno in omogo~ajo primerljivost in izmenjavo kadra med razli~nimi dr`avami, kjer se program
`e izvaja.

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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Diplomant programa Promocija
zdravja si bo pridobil naslednje
kompetence:
• sposobnost samostojnega oblikovanja strategij in programov za
promocijo zdravja,
• poznavanje in uporabo razli~nih
pristopov pri promociji zdravja
glede na dru`bene skupine,
tematska podro~ja in ureditve,
• razumevanje osnov javnega zdravja,
promocije zdravja, metod dela
pri promociji zdravja, dru`benih
determinant zdravja in neenakosti
pri zdravju,
• poznavanje zdravstveno-socialne
problematike, ki jo povzro~a
staranje dru`be in sprememba
vrednot v dru`inskem `ivljenju,
• poznavanje raziskovalnih metod
in na dokazih podprtega dela,
• poznavanje ocene potreb in
na~rtovanja, implementacije
ter evalvacije programov
promocije zdravja,
• poznavanje osnov zdravega
`ivljenjskega sloga, vpliva
okolja na zdravje, du{evnega
zdravja, zdravja otrok in
mladostnikov,
• sposobnost dela na podro~ju
zdravja starostnikov in sposobnost
organizacije ter regulacije
medgeneracijskega sodelovanja,
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• sposobnost dela na podro~ju promocije zdravja na delovnem mestu,
v lokalnih skupnostih s poudarkom
na ranljivih skupinah ter na
podro~ju kroni~nih bolnikov,
• poznavanje socialnega marketinga
in zagovorni{tva v promociji
zdravja in poznavanje ekonomskih
analiz kot podlage za odlo~anje
v promociji zdravja,
• poznavanje psihi~nega, fizi~nega
in dru`benega blagostanja,
• sposobnost za motivacijo in
usposabljanje za procese
doseganja in ohranjanja zdravja,
• vzgojo za upravljanje z `ivljenjskim okoljem zaradi varovanja
zdravja in izbolj{ane kakovosti
`ivljenja,
• vzgojo za krepitev sposobnosti
posameznika za pravilen izbor
vedenja, obvladovanje stresov,
za prepre~evanje oblik vedenja,
ki {koduje zdravju ter za
razumevanje povezave med
na~inom `ivljenja in zdravjem,
• sposobnost kontinuiranega
spremljanja zdravstvenega
stanja prebivalstva in u~inkov
zdravstvenih in drugih ukrepov
in politik, ki vplivajo na zdravje,

• sposobnost oblikovanja u~inkovitega sistema spremljanja, preu~evanja in obvladovanja nalezljivih
bolezni, okoljskih tveganj in poklicnih bolezni,
• sposobnost oblikovanja informacij
in okolij, ki bodo zmanj{evali klju~ne dejavnike tveganja za kroni~ne
bolezni in stanja v populaciji, kot so
kajenje, tvegana in {kodljiva raba
alkohola, premalo gibanja, debelost
in neuravnote`ena prehrana, raba
nedovoljenih drog, stres,
• sposobnost oblikovanja modelov
prepre~evanja in zgodnjega odkrivanja kroni~nih nenalezljivih
bolezni in stanj ter motenj v
du{evnem zdravju,
• sposobnost postopnega preusmerjanja zdravstvenega sistema in percepcije od zdravljenja v krepitev
zdravja in prepre~evanje bolezni,
• sposobnost okrepitve upravljanja,
zagotovitve u~inkovite organizacijske kulture, vzpostavitve sistema
celovite kakovosti in zagotovitve
zdr`nega financiranja dejavnosti
javnega zdravja,
• sposobnost okrepitve zagovorni{tva
in izbolj{anja komuniciranja na
podro~ju javnega zdravja,

• usposobljenost za uporabo
informacijsko-komunikacijske
tehnologije in sistemov na
strokovnem podro~ju,
• oblikovanje in sooblikovanje
u~inkovitih med~love{kih
odnosov,
• sodelovanje v interdisciplinarnem
timu in komunikacijo z vsemi
vklju~enimi subjekti v vzgojno–
izobra`evalnem procesu (otroki,
mladostniki, star{i in strokovnimi
delavci) in z razli~nimi sogovorniki na podro~ju pomo~i z
umetnostjo.

Diplomant programa Promocija zdravja si bo
pridobil raznolika znanja o …

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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[TUDIJSKI
PROGRAM

Program Promocija
zdravja je v skladu z
Bolonjskim procesom
sestavljen iz obveznih
in izbirnih predmetov
ter iz magistrskega dela.

[tudijski program Promocija zdravja
je prvi {tudijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji
(Strategija razvoja dejavnosti javnega
zdravja 2013-2023) in je edini program katerega kompetence zajemajo
ustvarjanje kadrovskih kapacitet za
uresni~evanje politike krepitve zdravja
v RS. S postavljenimi kompetencami
in cilji zagotavlja kriti~no maso strokovnjakov, ki bodo uresni~evali sodobne usmeritve na podro~ju preventive
in promocije zdravja. Novost programa je tudi v tem, da sta njegovi temeljni domeni oz. izhodi{~i eti~ne
vrednote in znanje o promociji zdravja.
Cilj {tudijskega programa je izobraziti
{tudente, da postanejo specialisti promocije zdravja. Specialisti na podro~ju
prakti~nega izvajanja dejavnosti promocije zdravja ter na podro~ju raziskovanja promocije zdravja in
prena{anja rezultatov aplikativnih
raziskav v vsakdanje dejavnosti
vezane na zdravje.

ter nacionalnim usmeritvam na
podro~ju krepitve zdravja. V skladu z
Bolonjskim procesom je sestavljen iz
obveznih in izbirnih predmetov ter iz
magistrskega dela.
Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski
prenosni kreditni sistem). Z obveznimi predmeti pridobite 60 ECTS, z izbirnimi predmeti 40 ECTS s pripravo
in zagovorom magistrskega dela pa
20 ECTS.
V prvem semestru se izvajajo temeljni
predmeti (Osnove javnega zdravja,
Temelji promocije zdravja in metode
dela, Raziskovalne metode), ki dajejo
osnovo za razumevanje predmetov v
drugem semestru (Dru`bene neenakosti v zdravju in determinante zdravja,
Na~rtovanje in evalvacija programov
promocije zdravja, Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva
v promociji zdravja). Obvezni predmeti prvega letnika podajajo osnove za
nadaljnjo nadgradnjo in razumevanje
izbirnih predmetov v drugem letniku.

Predstavitev programa

PREDMETNIK PRVEGA LETNIKA
PREDMET

P

S

V

DO[

ID[

ECTS

Osnove javnega zdravja

50

40

/

20

140

10

Temelji promocije zdravja in metode dela

50

40

/

20

140

10

Dru`bene neenakosti v zdravju
in determinante zdravja

50

40

/

20

140

10

Raziskovalne metode

70

60

/

30

215

15

Na~rtovanje in evalvacija programov
promocije zdravja

50

40

/

20

140

10

Zdravje v vse politike in globalna
evropska perspektiva v promociji zdravja

30

20

/

10

65

5

SKUPAJ 1. LETNIK

300

240

/

120

840

60

P - predavanja, S - seminar, V - vaje, DO[ – druge oblike {tudija, ID[ - individualno delo {tudenta,
ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem

[tudijski program druge stopnje
Promocija zdravja (mag./2l.) izhaja iz
koncepta European Masters in Health
Promotion (EUMAHP) in hkrati sledi
mednarodnim smernicam v okviru
Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO), strategije »Zdravje 21«, The
association of School of public health
in the European Region (ASPHER) in
The International Union for Health
Promotion and Education (IUHPE)
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Predavali vam bodo skrbno izbrani
priznani doma~i visoko{olski
u~itelji, strokovnjaki z bogatimi
referencami iz klini~nega okolja
in raziskovanja.

PREDMETNIK DRUGEGA LETNIKA
PREDMET

P

S

V

DO[

ID[

ECTS

Promocija zdravega `ivljenjskega sloga

50

40

/

20

140

10

Zdravje in okolje

50

40

/

20

140

10

Du{evno zdravje med preventivo
in promocijo

50

40

/

20

140

10

Zdravje otrok in mladostnikov

50

40

/

20

140

10

Promocija zdravja v starosti in
medgeneracijsko sodelovanje

50

40

/

20

140

10

Promocija zdravja pri delu

50

40

/

20

140

10

Zdravje in ranljive skupine

50

40

/

20

140

10

Socialni marketing in zagovorni{tvo
v promociji zdravja

50

40

/

20

140

10

Ekonomske analize za odlo~anje
na podro~ju promocije zdravja

50

40

/

20

140

10

Zdravje pri kroni~nih bolnikih

50

40

/

20

140

10

Izbirni predmeti drugih primerljivih
programov v RS, EU ali na FZJ

10

Skupaj izbirni predmeti 3. in 4. semester

200

160

/

80

560

40

Magistrsko delo

/

40

/

/

460

20

SKUPAJ 2. LETNIK

200

200

/

80

1020

60

SKUPAJ URE [TUDIJSKEGA PROGRAMA

500

440

/

200

1860

120

Poudarek magistrskega programa
je na aktivnem, individualnem
in sprotnem delu {tudenta, ki bo
poznal in uporabljal ustrezne
metode raziskovanja in razvoja
lastne prakse, sposoben bo prevzeti
odgovornost za lasten poklicni
razvoj in u~enje z evalvacijo in
refleksijo lastnega dela (izkustveno
u~enje, intervizija, supervizija).
Z u~nimi oblikami, kot so predavanja, seminarji, raziskovalna dela,
boste usposobljeni za vzpostavitev
partnerskih odnosov z uporabniki
in drugimi skupinami, razvijanje
novih znanj in razumevanja
podro~ij, delovanje v skladu z
eti~nimi normami in poklicnim
kodeksom, sodelovanje v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z vsemi vklju~enimi subjekti
v vzgojno–izobra`evalnem procesu
(otroki, mladostniki, star{i in
strokovnimi delavci).

P - predavanja, S - seminar, V - vaje, DO[ – druge oblike {tudija, ID[ - individualno delo {tudenta,
ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem

26

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja

27

Predstavitev programa

POMEMBNE INFORMACIJE
O [TUDIJU
Stopnja izobrazbe

(mag./2l.)

Bolonjska stopnja

[tudijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Strokovni naslov
in okraj{ava naslova

Magistrica promocije zdravja, mag. prom. zdr.
Magister promocije zdravja, mag. prom. zdr.

Primerljivost programa

[tudijski program druge stopnje Promocija zdravja (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 podro~ju, uporaba znanstveno raziskovalnih metod, raziskovanje
in spremljanje varovalnih dejavnikov zdravja in dejavnikov uspe{nih podpornih
okolij za zdravje, obvladovanje razvojnih in organizacijskih del na podro~ju
promocije zdravja, mednarodno primerljiva znanja in odgovornost za
uresni~evanje politike zdravja na ravni promocije zdravja v dru`bi.

Obveznosti {tudenta

[tudent zaklju~i {tudij druge stopnje, ko opravi vse, s {tudijskim programom
predpisane obveznosti, napi{e in uspe{no zagovarja magistrsko delo in tako
skupno zbere 120 ECTS.

Trajanje {tudija

2 leti, {tirje semestri (120 ECTS).

Na~in {tudija

redni in izredni {tudij.

Lokacija izvedbe {tudija

redni {tudij: Spodnji Plav` 3, Jesenice
izredni {tudij: Letali{ka cesta 16, Ljubljana
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VPISNI
POGOJI
IN VPIS

Pogoji za vpis so usklajeni z Zakonom
o visokem {olstvu, program je bil akreditiran pri Svetu Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem {olstvu (NAKVIS) in potrjen
na 90. redni seji, dne 16. 4. 2015.
V {tudijski program druge stopnje
Promocija zdravja se bodo lahko
vpisali {tudenti, ki so zaklju~ili sedmo
stopnjo izobra`evanja pred Bolonjsko
reformo oz. Bolonjski {tudijski program
prve stopnje v Sloveniji ali v tujini.
Pogoji za vpis na {tudijski
program so:
A.V {tudijski program se lahko
vpi{ejo diplomanti {tudijskih
programov prve bolonjske stopnje,
ki so uvr{~eni v ISCED (72)
zdravstvo. Gre za {tudijske
programe, ki imajo v okviru
dodiplomskega {tudija temeljna
znanja o delovanju ~loveka v
obdobju zdravja in bolezni.
B. [tudenti drugih {tudijskih smeri
morajo opraviti diferencialni izpit
v obsegu do 10 ECTS na podro~ju
manjkajo~ih vsebin (temeljna znanja o delovanju ~loveka v obdobju
zdravja in bolezni), ki bodo dolo~ene na individualni ravni na Komisiji za {tudijske in {tudentske zadeve
in na Senatu FZJ. [tudent diferencialne izpite naredi tekom {tudija
in niso pogoji za vpis v program.

Na {tudij se bodo lahko vpisali tudi
posamezniki, ki so `e vpeti v delovna
okolja in imajo potrebna znanja ter
izku{nje (posamezniki, ki `e delujejo
na podro~ju zdravstvenega na~rtovanja
in izobra`evanja, vzgojno-varstveni
delavci, u~itelji, mened`erji v podjetjih, posamezniki na sede`ih prostovoljnih organizacij).
Seznam kompetenc, ki jih program
zagotavlja, bo {tudentom iz raznovrstnih podro~ij zagotovil kakovostno
znanje. Izbira kandidatov za {tudij
bo temeljila na strokovnih dose`kih
in strokovnih izku{njah. Poleg navedenega bodo vklju~eni {e dodatni
elementi presoje za sprejem kandidatov v {tudijski program:
• obseg in kakovost obstoje~ega
znanja kandidata,
• obseg in kakovost obstoje~ih
izku{enj kandidata,
• zagotavljanje mesta in razvoja
kariere na podro~ju promocije
zdravja,
• zagotavljanje heterogenosti
{tudentov promocije zdravja,
• zagotavljanje optimalnega
razmerja med {tevilom {tudentov
in kapacitetami fakultete.

V primeru omejitve vpisa
bodo kandidati izbrani glede
na dose`eno oceno pri diplomi
(20 %) in glede na povpre~no
oceno {tudija (80 %).

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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PRIJAVA

Vpisno prijavo je potrebno oddati preko
eV[ spletnega portala na naslovu:
http://portal.evs.gov.si/prijava.
Vpisni roki na {tudijski program se pri~nejo v juniju teko~ega leta.
Vpra{anja o prijavi in vpisu po{ljite na
referat@fzj.si ali na telefon 04 5869 361.
Obi{~ite nas na spletni strani http://www.fzj.si/.
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STRO[KI
[TUDIJA

Stro{ki {tudija obsegajo vpisne stro{ke
in {olnino za redni in izredni {tudij.
V kolikor bo {tudijski program koncesioniran, redni {tudij ne bo imel
{olnine. Oboje se dolo~i na ravni
{tudijskega leta, vi{ina {olnine za
redni in izredni {tudij je odvisna od
mo`nosti, da FZJ pridobi sredstva za
sofinanciranje {tudijskega programa
na javnih razpisih za razvojne naloge.
[olnina vklju~uje stro{ke izobra`evanja, e-indeks, e-referat, SMS
obve{~anje in uporabo {tudentskega

informacijskega sistema, tutorstvo,
do tri brezpla~ne izpite pri predmetu,
uporabo literature v knji`nici, oddaljen dostop do baz podatkov, svetovanje, mentorstvo visoko{olskega
u~itelja pri individualnem delu {tudenta, idr. Stro{ki mentorstva pri
izdelavi magistrskega dela ter zagovora niso vklju~eni v {olnino. Poravnali
jih boste pred zagovorom. Podatki o
vi{ini {olnine so vsako {tudijsko leto
meseca maja objavljeni na spletni
strani FZJ.

Magistrski {tudijski program Promocija zdravja
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Promocija zdravja

Zdravstveno varstvo

Javno zdravje
aktivnost
Promocija zdravja Dnevna
Vrednote

Razvoj Raziskovanje
Zdrav duh v zdravem telesu

Zdravje
starostnikov

Zaposlitev v
zasebnem sektorju

Študij

Živim zdravo

Sposobnosti
Medgeneracijsko sodelovanje

Skrb za zdravje
Zdrava prehrana Prosti čas Življenje Osebnostni
razvoj

Svetovanje Zaposlitev Odgovornost

Znanja
Zdravje Življenjski slog
Dieta

Opolnomočenje

Gibanje

Družba

Vrednote

Zdrav
razvoj

Gibljivost

Enakost
Zdravo okolje

Izkušnje
Prosti čas

Energija

Učenje Aktivnost Enakost
Zdrav razvoj

Harmonija

Osebnostni razvoj

Družbeni dejavniki Zdravje otrok

Socialno varstvo Sociala Družba Zdravje v organizacijah
Duševno zdravje
Sodelovanje
Zdravje na delovnem mestu

Vitalnost

Krepitev

Zdravstveno varstvo Zdravje v skupnosti Enakost
Dnevna aktivnost Javno zdravje Terapija Proces

Najboljše znanje Inovativnost Vizija
Prosti čas

Družba Promocije zdravja Kompetence
Razvoj
Okolje

