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Kontaktne osebe za kandidate:
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Radiološka tehnologija in Sanitarno inženirstvo, 2. stopnja:
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- Zdravstvena nega, 2. stopnja:
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Magistrski študijski programi 2. stopnje:
•
•
•
•

Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega
Sanitarno inženirstvo
Fizioterapija

I. Magistrski študijski program 2. stopnje Radiološka tehnologija
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje s strokovnega področja radiološka tehnologija,
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (fizika, medicina ali dentalna
medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno
inženirstvo, zdravstvena nega in fizikalna merilna tehnika), če kandidat pred vpisom opravi
študijske obveznosti (tabela 1), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega
strokovnega programa radiologija prve stopnje v obsegu 59 kreditnih točk (KT)
c) visokošolski strokovni študijski program Radiologija po starem programu
d) visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij (fizika, medicina ali
dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno
inženirstvo, zdravstvena nega in fizikalna merilna tehnika), če kandidat pred vpisom opravi
študijske obveznosti (tabela 1), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega
strokovnega programa Radiološka tehnologija 1. stopnja v obsegu 59 KT
Tabela 1
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Predmet
Diagnostične in interventne radiološke metode 1
Diagnostične in interventne radiološke metode 2
Nuklearno medicinska tehnologija 2
Radioterapevtska tehnologija 2
Molekularna biologija in radiobiologija
Radiofizika in varstvo pred sevanji

KT
15
14
10
10
4
6

Opomba:
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto.
Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu 2022/2023.

Izbrani kandidati na študijskem programu Radiološka tehnologija bodo morali predložiti
zdravniško potrdilo specialista medicine dela o zdravstveni sposobnosti opravljanja del in nalog
magistra inženirja radiološke tehnologije.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim
jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega
strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim
jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki
ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko
po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem
sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Prehodi so mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
a) Prehodi so možni iz vseh študijskih programov druge stopnje s področja radiološke
tehnologije, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer se pri prehodu upoštevajo
vse obveznosti, ki jih je v tem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na
podlagi tega se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
b) Prehodi so možni iz enovitih ali študijskih programov druge stopnje s področja fizike in
medicine, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer mora študent, v kolikor
predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Radiološka tehnologija, prve
stopnje, pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Radiološka tehnologija druge stopnje
opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.
c) Iz študijskih programov druge stopnje z drugih strokovnih področij: babištvo, delovna
terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo in zdravstvena nega, pri
čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega
programa Radiološke tehnologije, prve stopnje, pred vpisom v 1. letnik študijskega
Radiološka tehnologija druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni
organi ZF UL.
2. iz nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij:
fizika, medicina, dentalna medicina, pri čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal
visokošolskega strokovnega programa Radiološka tehnologija, 1. stopnje, pred vpisom v 2.
letnik študijskega programa radiološka tehnologija 2. stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih
določijo pristojni organi ZF UL
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis nato o priznanju in določitvi manjkajočih oz.
dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani s predhodno obravnavo Komisije za študijske
zadeve, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečje ocen izpitov in
diplomskega dela na prvi stopnji.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij.
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 6. september
2021.
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo še
ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2021.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje Zdravstvena nega in dosegel najmanj 180 kreditnih točk
(KT)
b) visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega, sprejet pred 11. 6. 2004
c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (medicina ali dentalna
medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortotika in protetika, sanitarno
inženirstvo, radiološka tehnologija, socialno delo), če kandidat pred vpisom opravi
študijske obveznosti (tabela 2), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega
strokovnega programa Zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 KT
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z
drugih strokovnih področij (babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika,
sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija in socialno delo), če kandidat pred vpisom
opravi študijske obveznosti (tabela 2), ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz študijskega
programa Zdravstvena nega 1. stopnja v obsegu 53 KT
Tabela 2
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Predmet
Zdravstvena nega I
Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija
Supervizija v zdravstveni negi
Zdravstvena nega II
Klinično usposabljanje II
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

KT
9
15
3
7
14
5

Opomba:
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto.
Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu 2022/2023.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim
jezikom,

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega
strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim
jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči med študijskimi
programi, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki
ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko
po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem
sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
drugega študijskega programa.
Prehodi so mogoči na naslednje načine:
1. med študijskimi programi iste stopnje
a) Prehodi so možni iz vseh študijskih programov druge stopnje s področja zdravstvene nege,
ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer se pri prehodu upoštevajo vse obveznosti,
ki jih je v tem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi,
v kateri letnik lahko študent prehaja.
b) Prehodi so možni iz enovitih ali študijskih programov druge stopnje s področja medicine in
dentalne medicine, ki se izvajajo v državah Evropske unije, pri čemer mora študent, v kolikor
predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega, prve
stopnje, pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega druge stopnje
opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.
c) Iz študijskih programov druge stopnje z drugih strokovnih področij: babištvo, delovna
terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, radiološka tehnologija in
socialno delo, pri čemer mora študent, v kolikor predhodno ni dokončal visokošolskega
strokovnega programa Zdravstvene nege prve stopnje, pred vpisom v 1. letnik študijskega
Zdravstvena nega druge stopnje opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi
ZF UL.
2. Iz nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij:
zdravstvena vzgoja, medicina, dentalna medicina, socialno delo. V kolikor kandidat
predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Zdravstvena nega prve
stopnje, mora pred vpisom v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega druge stopnje
opraviti diferencialne izpite, ki jih določijo pristojni organi ZF UL.
Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis nato o priznanju in določitvi manjkajočih oz.
dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent odloča Senat
Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani s predhodno obravnavo Komisije za študijske
zadeve, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na
povprečje ocen izpitov in ocene diplomskega dela (50%) ter izbirnega izpita s področja z dokazi
podprte zdravstvene nege (50 %). Izpit bo v sredo 15. september 2021 na Zdravstveni fakulteti.
Vabilo boste prejeli po elektronski pošti.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni/izredni
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij.

PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 6. september
2021.
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo še
ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2021.

III. Magistrski študijski program 2. stopnje Sanitarno inženirstvo
Trajanje študija: 1 leto
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:
a) univerzitetni študijski program sanitarno inženirstvo prve stopnje
b) visokošolski strokovni ali štiriletni dvostopenjski visokošolski vzgojno izobraževalni študijski
program Sanitarno inženirstvo; štiriletni dvostopenjski visokošolski vzgojno izobraževalni
študijski program Sanitarno inženirstvo, potrjen leta 1993 in sprejet na podlagi Zakona o
usmerjenem izobraževanju, ki se je izvajal od študijskega leta 1993/94 do študijskega leta
1995/96. V študijski program so se lahko vpisali diplomanti, ki so zaključili višješolski
študijski program Sanitarno inženirstvo. Študentje, vpisani v ta program, so imeli, na podlagi
88. člena Zakona o visokem šolstvu, pravico zaključiti študij do 30. 9. 2000
c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (ovrednoten z 240 KT), če
dodatno opravijo 10 do 30 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih strokovnih
predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo
(Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, Informatika, Statistika,
Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove ekologije, Specialna
biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena in ergonomija
dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija,
Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov,
Upravni postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in
bivalno okolje, Ozračje in njegova onesnaženost, Tehnologija in varnost živil,
Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in tehnika pitnih in odpadnih voda, Energija in okolje,
Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov. Obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat
mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij
d) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (ovrednoten s 180 KT), če
kandidat dodatno opravi manjkajočih 60 KT (do skupnega nabora 240 KT) ter dodatnih 10
do 30 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih strokovnih predmetov
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo (Anatomija in
fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, Informatika, Statistika, Mikrobiologija
in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove ekologije Specialna biofizika, Biokemija,
Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena in ergonomija dela, Dezinfekcija,
dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija, Sanitarno inženirstvo v
izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov, Upravni postopek s
sanitarnim in ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in bivalno okolje,
Ozračje in njegova onesnaženost, Tehnologija in varnost živil, Gospodarjenje z odpadki,
Tehnologija in tehnika pitnih in odpadnih voda, Energija in okolje, Pridobivanje, vodenje in
izvajanje projektov. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih
za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te
dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij
e) visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij (180 KT), sprejet pred
11. 6. 2004, če kandidat dodatno opravi manjkajočih 60 KT do skupnega nabora 240 KT ter
dodatnih 30 do 60 kreditnih točk iz nabora obveznih splošnih in obveznih strokovnih
predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Sanitarno inženirstvo
(Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika, Matematika, Kemija, Informatika, Statistika,
Mikrobiologija in parazitologija, Osnove higiene in etika, Osnove ekologije, Specialna
biofizika, Biokemija, Analizna kemija, Konstrukcijski sklopi stavb, Higiena in ergonomija
dela, Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, Komunalna higiena, Epidemiologija,

Sanitarno inženirstvo v izjemnih razmerah in prva pomoč, Higiena objektov in procesov,
Upravni postopek s sanitarnim in ekološkim pravom, Bioklimatsko načrtovanje, Delovno in
bivalno okolje, Ozračje in njegova onesnaženost, Tehnologija in varnost živil,
Gospodarjenje z odpadki, Tehnologija in tehnika pitnih in odpadnih voda, Energija in okolje,
Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov. Obveznosti se določijo glede na različnost
strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska
komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je
navedeno v točkah od a) do e) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za
kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Opomba:
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto.
Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu 2022/2023.
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim
jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega
strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim
jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:
V primeru omejitve vpisa bodo:
- kandidati iz točke a) izbrani na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov na prvi stopnji,
- kandidati iz točke b) izbrani na podlagi povprečne ocene opravljenih izpitov na prvi stopnji
(80 %) in ocene diplomskega dela (20 %),
- kandidati iz točke c), d) in e) izbrani na podlagi povprečne ocene izpitov na prvi stopnji in
vseh ostalih izpitov, ki so pogoj za vpis.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij.
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 6. september
2021.
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo še
ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2021.

IV. Magistrski študijski program 2. stopnje Fizioterapija
Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji: v študijski program 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je končal:

a)
b)
c)

visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija po »nebolonjskem« programu
visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija prve (bolonjske) stopnje in dosegel
najmanj 180 kreditnih točk (KT)
študijski program s strokovnih področij medicina ali dentalna medicina, vpisanih pred
2009, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija, iz visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija 1. stopnja v obsegu 60 KT:

Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Predmet
Ocenjevalne metode v fizioterapiji
Inštrumentalna fizioterapija
Kinezioterapija
Manualna terapija
Nevrofizioterapija
Fizioterapija za zdravje žensk

KT
10
8
14
11
14
3

Opomba:
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto.
Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu 2022/2023.
d)

kdor je končal enakovredno izobraževanje za fizioterapijo v tujini. O priznavanju
enakovrednosti izobraževanj pred vpisom odloča Komisija za študijske zadeve
Zdravstvene fakultete.

Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni
evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o
izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim
jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega
strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem
izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim
jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
Za prehod med programi se šteje prehajanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja na magistrskem študijskem
programu druge stopnje Fizioterapija. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program,
v katerega prehajajo.
Prehod je mogoč iz:
a) študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij: medicina, dentalna medicina;
b) univerzitetnih študijskih programov po programih sprejetih pred novelo Zakona o visokem
šolstvu (Ur.l. RS št. 63/2004 in 119/06) z drugih strokovnih področij: medicina, dentalna
medicina, če ima kandidat opravljene vse obveznosti za 1., 2., 3. in 4. letnik svojega
študijskega programa razen diplomskega dela in če se kandidatu pri vpisu lahko prizna
vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na svojem študijskem programu.
Prehodi so možni tudi iz vseh magistrskih študijskih programov s področja fizioterapije, ki se
izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem
programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik
lahko študent prehaja.

Prošnje kandidatov za prehod v magistrski študijski program druge stopnje Fizioterapija in
obseg priznanih študijskih obveznosti v študijskem programu bo individualno obravnavala
Komisija za magistrski študij, ki bo za vsakega kandidata posebej določila obveznosti, ki jih
mora opraviti pred vpisom in pred zaključkom študija.
Pri prehodih med študijskimi programi se upoštevajo naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v nov študijski program,
- obseg razpoložljivih mest,
- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse
študijske obveznosti in ki se lahko priznajo v celoti.
Študent mora, če predhodno ni dokončal visokošolskega strokovnega programa Fizioterapija
1. stopnje, pred vpisom v 2. letnik magistrskega študijskega programa Fizioterapija opraviti še
naslednje študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega
strokovnega študijskega programa Fizioterapija 1. stopnja v obsegu 60 KT:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6

Predmet
Ocenjevalne metode v fizioterapiji
Inštrumentalna fizioterapija
Kinezioterapija
Manualna terapija
Nevrofizioterapija
Fizioterapija za zdravje žensk

KT
10
8
14
11
14
3

Opomba:
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi
obveznosti opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF
nasloviti namero za opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja
študijskih obveznosti so zaračunani v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto.
Vpis v študijski program 2. stopnje bo za kandidate tako mogoč v študijskem letu 2022/2023.
Če je kandidatu mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem
programu, se kandidatu dovoli vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa druge
stopnje Fizioterapija.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na
povprečje ocen izpitov in ocene diplomskega dela (50%) ter izbirnega izpita s področja z dokazi
podprte fizioterapije (50 %). Izpit bo v sredo 15. september 2021 na Zdravstveni fakulteti. Vabilo
boste prejeli po elektronski pošti.
Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo; v primeru, če bo vanj vpisanih manj kot 5 študentov, se bo
študijski program izvajal v obliki individualnih konzultacij.
PRVI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo prve prijave (eVŠ) in potrebnih dokazil: 6. september
2021.
DRUGI PRIJAVNI ROK: Rok za oddajo druge prijave na morebitna prosta mesta, ki bodo še
ostala nezapolnjena (eVŠ) in potrebnih dokazil: 30. september 2021.

