
Spoštovani študenti! 
  
Komisija za študijske zadeve obravnava prošnje za vpis v višji letnik brez opravljenih obveznosti po 
zaključku jesenskega izpitnega obdobja. Seja komisije bo 19. septembra. Študenti morate 
omenjene prošnje  na fakulteto oddati najkasneje do ponedeljka, 18.9.2017 do 08.00 
ure. 
 
Na komisijo morate nasloviti prošnjo za napredovanje in jo opremiti z vsemi dokazili (89. člen). 
Na odločitev komisije se lahko pritožite. Pritožbe obravnava senat FZV, ki sprejme končno 
odločitev na osnovi vlogo z dokazili, ki ste jo naslovili na komisijo (naknadno dopolnjevanje vloge 
predložene na komisijo ni možno). 
 
Pogoji za napredovanje po programu so določeni s študijskim programom in Statutom FZV 
(88., 89., 90 člen). Veljajo za obe obliki študija: tako redni kot izredni študij. 
  
(88. člen)  
V drugi letnik napreduje, kdor je opravil obveznosti prvega letnika v obsegu najmanj 45 KT 
in je opravil vse s programom predvidene vaje in klinično prakso. Pogoj za vpis v 2. letnik so 
opravljene vse študijske obveznosti pri naslednjih predmetih:  

• anatomija, fiziologija in patologija,  
• biokemija, biofizika in radiologija,  
• etika v zdravstveni negi,  
• teorija zdravstvene nege,  
• zdravstvena nega starostnika z gerontologijo. 

  
V tretji letnik napreduje, kdor je opravil vse obveznosti prvega letnika (60 KT) in je pridobil 
najmanj 45 KT pri opravljanju obveznosti drugega letnika ter je opravil vse s programom 
predvidene vaje in klinično prakso. Pogoj za vpis v tretji letnik so opravljene vse obveznosti pri 
sledečih predmetih:  

• javno zdravje,  
• zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom,  
• zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo,  
• zdravstvena nega in mentalno zdravje,  
• nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah,  
• farmakologija,  
• metode komuniciranja.  

 
(89. člen)  
Študent se lahko izjemoma, tudi če ni izpolnil s študijskim programom predpisanih pogojev  za 
napredovanje, vpiše v višji letnik. Kot upravičeni razlogi za takšno napredovanje se štejejo: 
materinstvo, daljša bolezen ali dalj časa trajajoče posledice nezgode, izjemne družinske in socialne 
okoliščine, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ipd. 

  
(89. člen)  
O vpisu v višji letnik brez opravljenih obveznosti odloča komisija za študijske zadeve, o morebitni 
pritožbi zoper njeno odločitev pa senat. 

  


