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Konec leta 2016 se je Fakulteta za zdravstvo Jesenice 
preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin in tako 
počastila delo Angele Boškin, ki je s svojim strokovnim delom in 
z odnosom do dela, znanja in ljudi dala pomemben pečat poklicu 
in stroki.

zdravstvene nege na 
Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin?

Zakajštudij  
www.fzab.si

1.
STOPNJA

Visokošolska strokovna izobrazba (VS)

7. raven

Prva stopnja (VS)

Diplomirana medicinska sestra (dipl. m. s.)
Diplomirani zdravstvenik (dipl. zn.)

Program je usklajen z:
• Zakonom o visokem šolstvu,
• bolonjsko deklaracijo,
• s sektorskimi direktivami EU,
• smernicami EFN.

Stopnja izobrazbe

Raven izobrazbe 
po Slovenskem 
ogrodju kvalifikacij 

Bolonjska stopnja

Strokovni naslov 
in okrajšava 
naslova

Usklajenost 
programa

Pomembne informacije o študiju

Študij traja 3 leta (6 semestrov).
Program ima 180 ECTS (Evropski 
prenosni kreditni sistem).
16 obveznih predmetov (1. letnik)
19 obveznih predmetov (2. letnik)
14 obveznih predmetov (3. letnik)
V 3. letniku izbor 3 izmed 13 izbirnih 
predmetov.
Diplomsko delo prinese 5 ECTS.

Najmanj 50 % obvezna prisotnost na 
predavanjih, 100 % obvezna prisotnost na 
seminarjih, 100 % obvezna prisotnost na 
kabinetnih vajah in kliničnem 
usposabljanju.

Usposobljenost za samostojno 
opravljanje poklica na vseh ravneh 
zdravstvene dejavnosti. Pripravništva ni.

Redni študij – 70 vpisnih mest
Izredni študij – 60 vpisnih mest

Redni študij: FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice
Izredni študij: FZAB, Spodnji Plavž 3, 
Jesenice in FZAB, Študijsko središče 
Ljubljana

Opis programa

Vaše obveznosti
v izvedbi 
programa

Kompetence 
pridobljene z 
diplomo

Vrsta študija in 
vpisna mesta

Lokacija izvedbe
študija
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Kontakt referata za več informacij:
Naslov: Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
Telefon: 04 586 93 61 (Jesenice) in 05 93 39 580 (LJ)
E-pošta: referat@fzab.si in referatlj@fzab.si

ŠTUDIJSKI PROGRAMI FZAB

Študijski program prve stopnje (visokošolski 
strokovni študijski program, 180 ECTS)

 Zdravstvena nega (VS)
            
 Fizioterapija (VS)

 Podiplomski študijski program za
 izpopolnjevanje, 60 ECTS
 
   Okužbe, povezane z zdravstvom
  
   Zdravstvena nega na področju duševnega 
   zdravja in psihiatrije

   Mentorstvo v kliničnem okolju 

Študijski program druge stopnje 
(magistrski študij, 120 ECTS)

 Napredna zdravstvena nega (mag./2l.)

 Promocija zdravja (mag./2l.)

Študijski program tretje stopnje 
(doktorski študij, 180 ECTS)

 Zdravstvene vede
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• mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta 

• usmerjenost v znanje in ustvarjalnost

• dokazana kakovost in mednarodne akreditacije

• odlična zaposljivost diplomantov
• izjemna vpetost v domače in mednarodno okolje

• bogate razvojno-raziskovalne možnosti

• 15 let uspešnega delovanja in pionirskih dosežkov

• družbeno odgovorna fakulteta

• izvajanje kliničnega usposabljanja na vseh treh   

ravneh zdravstva

• razvit edinstven model kliničnega mentorstva

• študijski programi, usklajeni z najsodobnejšimi 
nacionalnimi in mednarodnimi smernicami

• predavatelji so strokovnjaki iz kliničnih okolij

• veliko možnosti mednarodnih izmenjav (več kot 20 

evropskih držav)

Z vpisom na Fakulteto za zdravstvo 
Angele Boškin boste postali študentke 
in študenti fakultete, ki je usmerjena v 
znanje, ustvarjalnost in iskanje odličnosti
v integraciji z domačim in evropskim 
okoljem. Ponosni boste na svoje 
pridobljeno znanje in izobrazbo. 

Pridružite se nam. 

Študijski program prve stopnje 
ZDRAVSTVENA NEGA (VS)
Visokostrokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena 
nega (VS) je prvi tovrstni program v Republiki Sloveniji, ki je 
usklajen z Evropsko direktivo za regulirane poklice 
(2005/36/ES, 2013/55/EU), bolonjsko deklaracijo in 
smernicami European Federation of Nurses (EFN, 2015) ter 
omogoča zaposlovanje v vseh članicah Evropske unije brez 
nostrifikacije diplome. Predmetnik je oblikovan na način, da 
diplomant pridobi splošne in specifične kompetence na 
področju zdravja in bolezni ter s tem povezanimi teorijami, 
modeli in aktivnostmi zdravstvene nege. Poudarek je dan na 
sodobne vsebine, ki danes oblikujejo delovno okolje 
zdravstvene nege in aktualno zdravstveno problematiko 
populacije in zdravstva kot sistema. 

Polovico ur programa, predpisanega z direktivo EU (2300 
ur), predstavlja klinično usposabljanje, ki poteka neposredno 
v kliničnem okolju ob pacientu pod mentorstvom kliničnih 
mentorjev v učnih bazah ter visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih strokovnih sodelavcev fakultete, ki so tudi 
koordinatorji kliničnega usposabljanja.

1. letnik:
• Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot 

znanstvene discipline
• Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava
• Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno 

zakonodajo
• Anatomija, patologija, fiziologija
• Biokemija, biofizika in farmakologija
• Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z 

mikrobiologijo
• Prehrana in dietetika
• Javno zdravje in osnove promocije zdravja
• Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni 

negi
• Angleški jezik

2. letnik:
• Zdravstvena nega pacienta na internističnem področju
• Zdravstvena nega pacienta na področju kirurgije in 

rehabilitacije
• Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo
• Nujna medicinska pomoč, urgentna stanja in zdravstveno 

varstvo v posebnih razmerah
• Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje 
• Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji 
• Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost
• Management v zdravstvu in zdravstveni negi

3. letnik:
• Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 
• Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in 

porodništvom
• Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem 

zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja
• Zdravstvena nega in duševno zdravje
• Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi
• Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega
• Izbirni predmeti
• Diplomsko delowww.fzab.si www.fzab.si

Pridružite se nam. 

Predmetnik študija


