
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 
PALIATIVNA OSKRBA 

 
 
Visoka zdravstvena šola v Celju 
Mariborska c. 7, 3000 Celje 
Tel.: 03/428 79 00 
E-pošta: info@vzsce.si 
Spletna stran: www.vzsce.si 
 
 
IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: PALIATIVNA OSKRBA 
VRSTA PROGRAMA: magistrski študijski program 2. stopnje 
TRAJANJE PROGRAMA: 2 leti oz. 120 kreditnih točk 
STROKOVNI NASLOV: magister /magistrica paliativne oskrbe (mag. pal. osk.) 
NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA: izredni 
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Celje 
 
Visoka šola izvaja samo izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja so med tednom 
v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.  
 
 
Informativni dnevi za izredni študij bodo v prostorih visoke šole na Mariborski cesti 7, Celje (1. 
nadstropje): 

- četrtek, 6. 6. 2019, ob 16. uri; 
- četrtek, 22. 8. 2019, ob 17. uri; 
- četrtek, 12. 9. 2019, ob 16. uri. 

 
Vpisna mesta 

Študijski program 

Število vpisnih mest za 
državljane RS in 

državljane držav EU 

Število vpisnih mest 
za Slovence brez 

slovenskega 
državljanstva in tuje 

državljane držav 
nečlanic EU 

Paliativna oskrba – magistrski študijski program 2. 
stopnje 

Redni Izredni Redni Izredni 

- 30 - 5 

 
 
 
Prijavni  in vpisni roki:  

 1. prijavni rok: od 1. 6. do 31. 8. 2019. Vpis sprejetih kandidatov bo od 5. 9. do 12. 9. 2019. 

 2. prijavni rok: od 15. 9. do 23. 9. 2019. Vpis sprejetih kandidatov bo do 30. 9. 2019. 
 
 
Vpisni pogoji: 
V študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba, se lahko vpiše, kdor je: 
a) končal študijski program 1. stopnje v obsegu 180 ECTS s področja zdravstvene nege in drugih 
zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija); 
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b) končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 s področja 
zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved (fizioterapija, delovna terapija, socialna gerontologija); 
  
c) končal enovit magistrski študijski program s področja medicinskih ved (študijski program splošna 
medicina) v obsegu 360 ECTS oz. univerzitetni študijski program s področja medicinskih ved (študijski 
program splošna medicina), sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS; 
  
d) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja zdravstvenih ved – program 
Zdravstvena vzgoja (ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega v obsegu 180 ECTS z 
dodatno opravljenim specialističnim študijskih programom v obsegu 60 ECTS na področju zdravstvenih 
ved), v obsegu 240 ECTS; 
  
e) končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (ali visokošolski študijski program v 
obsegu 180 ECTS z dodatno opravljenim specialističnim študijskim programom v 60 ECTS) z drugih 
sorodnih strokovnih področij (drugi zdravstveni programi, socialno delo, psihologija, teologija) sprejet 
pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS.  
 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na: 
 
a) povprečno oceno predhodnega študija (80 % točk) in na doseženo oceno diplomskega oz. projektnega 
dela v predhodnem izobraževanju (20 % točk); 
b) povprečno oceno študija predhodnega študija, v kolikor diplomant predhodnega študijskega programa 
ni zaključil s pisnim izdelkom (diplomsko delo, projektna naloga, ... idr.) (100 % točk).  
 
V primeru, da diplomant glede na točko a) zaključi pisni izdelek brez ocene, se pri izbiri upošteva kriteriji 
iz točke b).  
 
Način prijave 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja: 
 
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za 
vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 
 
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave 
za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti 
do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. 
 
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ 
do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je 
besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 
zaključka prijavnega roka. 
 

 
 
 
 
 
 


