RAZPIS ZA VPIS
V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE
UNIVERZE NA PRIMORSKEM
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
Za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2017/2018 Univerza na
Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ):
Članica UP

Ime študijskega programa

Magistrski študijski programi 2. stopnje
APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

UP FVZ

DIETETIKA
ZDRAVSTVENA NEGA

UP FM (koordinatorica), UP
FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ
Turistica

MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

razpis za vpis je objavljen pri članici UP Fakulteti za management,
ki je koordinatorica študij. programa

***************************************

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)
Polje 42, 6310 Izola
SPLETNA STRAN: http://www.fvz.upr.si/
Telefon: +386 (5) 66 26 461
Faks: +386 (5) 66 26 480
Elektronski naslov: info@fvz.upr.si
Fakulteta za vede o zdravju UP v študijskem letu 2017/2018 razpisuje magistrske študijske
programe 2. stopnje Aplikativna kineziologija, Dietetika in Zdravstvena nega.

*****
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali
b) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11.
6. 2004) s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali
c) diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točke a)
ali b) z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v študijski program opravi dodatne
študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega
študijskega programa. Kandidatu se določijo največ trije predmeti iz nabora predmetov
dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija.
Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke c) prvega odstavka obravnava pristojna komisija
fakultete. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija
(pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem
študiju).
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
Vpisna mesta (1. letnik)
Aplikativna kineziologija

redni
25

- za slovenske državljane in tujce (iz EU)
Izola

1. letnik
izredni
30

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)

5

10

- za kandidate za vzporedni študij

2

-

NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU
VPIS V 2. LETNIK
Pogoji za vpis v 2. letnik:
Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za
prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem
študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem
programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in
opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu.
V 2. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode
vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna
kineziologija,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev
primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Aplikativna kineziologija in
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- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv
predmetnik študijskega programa v vsaj 50 % kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti
študenta).
Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija fakultete.
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je
bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do
nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Aplikativna kineziologija.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih
študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 12
kreditnih točk po ECTS programa na kateremkoli programu sorodnega visokošolskega zavoda in jih
skladno s pravili fakultete uveljavlja v programu Aplikativna kineziologija.
Vpisna mesta za vpis v višji letnik
Aplikativna kineziologija

2. letnik
redni
izredni
- za slovenske državljane in Število mest za 2. letnik je omejeno s Število mest za 2. letnik je omejeno
tujce (iz EU)
številom razpisanih mest za 1. letnik s številom razpisanih mest za 1.
v študijskem letu 2015/2016 in ne
letnik v študijskem letu 2015/2016
več kot 25
in ne več kot 30
- za Slovence brez
Število razpisanih mest za vpis v 2. Število razpisanih mest za vpis v 2.
slovenskega državljanstva letnik je omejeno s številom
letnik je omejeno s številom
in tujce (izven EU)
razpisanih mest za 1. letnik v
razpisanih mest za 1. letnik v
študijskem letu 2015/2016 in ne več študijskem letu 2015/2016 in ne več
kot 5
kot 10
Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.fvz.upr.si

*****
ŠTUDIJSKI PROGRAM: DIETETIKA

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI PROGRAM (2. STOPNJA)
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola
VPISNI POGOJI:

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je:
a) uspešno zaključil visokošolski študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika ali
z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali
b) uspešno zaključil univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana ali z njim
primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali
c) uspešno zaključil študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali
visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področij
ved o živi naravi ter drugih področij, katerih kurikulum obsega področja kemije, biokemije, fizike
ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu
najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta
v okviru študija »Predelava živil in tehnologije pri pripravi hrane« (6 ECTS) ter »Prehrana in
dietetika« (6 ECTS); ali
d) uspešno zaključil študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali
visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004) s področja
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zdravstva. V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija
»Predelava živil in tehnologije pri pripravi hrane« (6 ECTS) ter »Prehrana in dietetika« (6
ECTS); ali
e) uspešno zaključil univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija ali z njim
primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. V primeru vpisa po
tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija »Predelava živil in tehnologije pri pripravi
hrane« (6 ECTS) ter »Prehrana in dietetika« (6 ECTS); ali
f) uspešno zaključil univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, katerega kurikulum
obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv
študijski program v tujini. V primeru vpisa po tej točki se študentom prizna 30 ECTS, to je:
izbirne vsebine v obsegu 24 ECTS in predmet »Raziskovanje v dietetiki« (6 ECTS).
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:
- povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40 %,
- povprečna ocena študija 60 %.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
Vpisna mesta (1. letnik)
- za slovenske državljane in tujce (iz EU)
Dietetika
1. letnik
redni
Izola
30
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)
Dietetika
1. letnik
redni
Izola
3
- za vzporedni študij
Dietetika
Izola

1. letnik
redni
2

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.fvz.upr.si
*****
ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZDRAVSTVENA

NEGA

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI PROGRAM (2. STOPNJA)
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola
VPISNI POGOJI:
V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil:
a) študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali
visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (študijski program, sprejet pred 11. 6.
2004) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali
b) drugi študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS s področja
zdravstvene nege in oskrbe (723) ali visokošolski strokovni študijski program (študijski program,
sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali z njim primerljiv
dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. Ti kandidati morajo pred
vpisom v 1. letnik opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za vpis v
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študijski program Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS,
iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, določi Komisija za študijske zadeve
Fakultete za vede o zdravju, na podlagi individualne prošnje kandidata.
Kandidati te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem izpitov pred vpisom
v magistrski študijski program. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva naslednji kriterij:
- povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi: 40 %,
- povprečna ocena študija: 60 %.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
Vpisna mesta (1. letnik)
- za slovenske državljane in tujce (iz EU)
Zdravstvena nega
1. letnik
redni
Izola
30
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU)
Zdravstvena nega
1. letnik
redni
Izola
3
- za kandidate za vzporedni študij
Zdravstvena nega
1. letnik
redni
Izola
2
NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU
VPIS V 2. LETNIK
Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim
programom in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi
programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu.
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in
nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v
katerega študent prehaja.
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
2. senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ,
oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa
2. stopnje Zdravstvena nega;
3. ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem
študijskem programu.
Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v vseh državah EU. Pri
prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil, in ki se mu
lahko priznajo
Pri prehodu se lahko priznavajo:
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Študent se lahko vključi v 2. letnik študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi
prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. letnik.
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Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in
primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča
Komisija za študijske zadeve UP FVZ.
Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med
študijskimi programi ter drugimi predpisi mogoči:
1. med študijskimi programi iste stopnje. Prehod je mogoč iz študijskih programov 2. stopnje s
področja zdravstvene nege, ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja zdravstvene nege, ki se
izvajajo v državah Evropske unije,
2. iz univerzitetnega študijskega programa Zdravstvena vzgoja (študijski program, sprejet
pred 11. 6. 2004),
3. Iz študijskega programa za pridobitev specializacije s področja zdravstvene nege
(študijski program sprejet pred 11. 6. 2004).
V kolikor kandidati niso predhodno zaključili visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
stopnje Zdravstvena nega, morajo pred vpisom v 2. letnik opraviti diferencialne izpite do 60
kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.
O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent
odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.
Kandidati te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem izpitov pred vpisom
v magistrski študijski program. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih
študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
Vpisna mesta za vpis v višji letnik
- za slovenske državljane in tujce (iz EU)
Zdravstvena nega

2. letnik
redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1.
letnik v št. letu 2016/2017

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.fvz.upr.si
***************************************

POSTOPKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE
Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni magistrski študijski
program 2. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce (izven EU)) UP FVZ, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala
eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.
1.)
Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko
prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z
zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov
fakultete do vključno 2. septembra 2017.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1.
septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter
podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na
ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij
2017/2018«.
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2.)
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne
pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v
eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete
poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico
poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«.
Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v magistrske
študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018.
******
V primeru, da bodo na posameznem magistrskem študijskem programu ostala prosta vpisna
mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do
vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na
spletni strani fakultete.
1.)
Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko
prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z
zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov
fakultete do vključno 21. septembra 2017.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20.
septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter
podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na
ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«.
2.)
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne
pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v
eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete
poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg
naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«.
POMEMBNO!!
PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI
MOGOČA.
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti:
a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna
povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k
diplomi) – obvezna priloga.
Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti:
a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu,
kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga,
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c.

soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna
priloga.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in
overjene kopije diplome.
Za vpis v 2. letnik v magistrski študijski program Zdravstvena nega (v primeru, da je kandidat
diplomant) morajo kandidati predložiti:
a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna
povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k
diplomi) – obvezna priloga.
Za vpis v 2. letnik v magistrski študijski program Zdravstvena nega (v primeru, da ima kandidat
status študenta) morajo kandidati predložiti:
a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem
programu) – obvezna priloga.
Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in
overjene kopije diplome.
Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov:
UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Polje 42, 6310 Izola (s pripisom »Vpis v
podiplomski študij 2017/2018«).
INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI
V magistrske študijske programe 2. stopnje UP FVZ se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili
primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja,
v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v
posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, dokazujejo
izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega
izobraževanja.
Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in že imajo odločbo o priznanju izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja, morajo k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje
obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.
Kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja,
morajo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v
elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja
izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu:
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
POMEMBNO!!
Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju
»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.
DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 1. LETNIK
Kandidat mora priložiti sledeča dokazila:
a. diplomsko listino (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
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b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v
slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku,
sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga,
c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna
povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k
diplomi) – obvezna priloga,
d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno
overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o
izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) –
obvezna priloga,
e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v
slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik
listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.
Original listine mora biti legaliziran na podlagi:
- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo
spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma
- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.
Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov:
UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Polje 42, 6310 Izola (s pripisom »Vpis v
podiplomski študij 2017/2018«).
Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v
celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani:
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/b
ilateralni_sporazumi.
DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 2. LETNIK PO
MERILIH ZA PREHODE

Kandidat mora priložiti sledeča dokazila:
a. diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga,
b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v
slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku,
sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga,
c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem
programu) – obvezna priloga,
d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno
overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je listina
o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) –
obvezna priloga,
e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v
slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik
listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.
Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo
izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov
oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti.
Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov:
UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), Polje 42, 6310 Izola (s pripisom »Vpis v
podiplomski študij 2017/2018«).
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu:
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23.
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DODATNE INFORMACIJE
Podrobnejše informacije o študijskih programih, prijavi in vpisu bodo predstavljene na informativnih
dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP Fakultete za vede o zdravju. Termini
informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. Informacije glede opravljanja
diferencialnih izpitov kandidati dobijo v referatu fakultete.

UP FVZ

telefon
(referat za študente)
+386 (5) 66 26 461

e-pošta

spletna stran

info@fvz.upr.si

http://www.fvz.upr.si/

***************************************
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