Na podlagi 66. in 70. člena Zakona o visokem šolstvu, na podlagi 27., 56. in 57. člena Statuta Visoke
zdravstvene šole v Celju ter 44. in 45. člena Zakona o pacientovih pravicah, je Senat Visoke
zdravstvene šole v Celju, na 14. redni seji, dne 8. 11. 2011, sprejel
PRAVILA ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU
PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA NA VISOKI ZDRAVSTVENI ŠOLI V CELJU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu Zdravstvena nega na Visoki
zdravstveni šoli v Celju (v nadaljevanju: pravila) urejujejo pogoje za napredovanje študentov
študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega Visoke zdravstvene šole v Celju (v
nadaljevanju: VZŠCE) v višji letnik.
II. POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK
2. člen
Študent študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše v višji letnik, če je do
izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom in Pravili za
napredovanje v višji letnik VZŠCE.
3. člen
Pogoj za vpis v drugi letnik študijskega programa je:
- zbranih 51 K T od 60 K T študijskega programa prvega letnika.
Za vpis v drugi letnik mora študent obvezno opraviti obveznosti pri sledečih predmetih:
 Zdravstvena nega in raziskovanje,
 Etika in filozofija zdravstvene nege,
 Anatomija, fiziologija in patologija,
 Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo,
 Mikrobiologija s parazitologijo.
4. člen
Manjkajoče izpite 1. letnika mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik.
III. POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK
5. člen
Pogoji za vpis v tretji letnik so:
- opravljene vse obveznosti prvega letnika (študent mora zbrati 60 K T prvega letnika za vpis v
tretji letnik) in
- zbranih 51 K T od 60 K T študijskega programa drugega letnika.
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Za vpis v tretji letnik mora študent obvezno opraviti obveznosti pri sledečih predmetih:
 Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino,
 Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo,
 Diagnostično – terapevtski program,
 Supervizija,
 Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi.
6. člen
Študent študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega si lahko izbere naslov in mentorja
diplomskega dela, ko opravi vse predpisane obveznosti prvega in drugega letnika (120 KT),
diplomski seminar in mu do diplomiranja manjkajo trije izpiti iz obveznih predmetov in izbirna
predmeta tretjega letnika.
IV. OPRAVLJANJE MANJKAJOČIH IZPITOV
7. člen
Študent lahko manjkajoče izpite iz preteklega letnika opravlja v tekočem študijskem letu, pri
čemer vrstni red opravljanja izpitov ni pomemben.
V. IZJEMNI VPIS V VIŠJI LETNIK
8. člen
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, če je opravil del študijskih obveznosti iz pogojev
navedenih v 3. in 5. členu teh pravil in kadar ima za to upravičene in utemeljene razloge, ki so
opredeljeni v 9. členu teh pravil.
Študentu lahko pri izjemnem vpisu v 2. oz. 3. letnik manjkata največ dva izpita, ki sta obvezna za
vpis v 2. oz. 3. letnik, pri čemer manjkajoči izpiti pri vpisu v 3. letnik ne smejo biti predmeti 1.
letnika, temveč so lahko samo predmeti 2. letnika študija. Manjkajoči izpit pri izjemnem vpisu v 2.
letnik ne smejo biti izpiti iz predmetov Zdravstvena nega in raziskovanje ter Anatomija, Fiziologija
in Patologija.
V tem primeru o vpisu v višji letnik odloča Komisija za študentske zadeve, na katero mora študent
nasloviti prošnjo. K prošnji mora študent priložiti dokazila o upravičenih in utemeljenih razlogih,
ki jih navaja v prošnji.
9.

člen

Utemeljeni razlogi in zahtevana dokazila:
- Materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige.
- Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, ne glede na iztek – dokazilo; potrdilo specialista
ginekologa.
- Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem
gospodinjstvu – izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
- Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov.
Študent mora predložiti zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik ali specialist z elementi,
ki so potrebni za presojo s strani pristojnih organov VZŠCE z opisom bolezni in z natančno
opredeljenim časovnim obdobjem zdravljenja in rehabilitacije
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Smrt ožjih družinskih članov študenta (mati, oče, brat, sestra, mož, žena, otrok) v tekočem
študijskem letu oz. do šest mesecev pred pričetkom študijskega leta, za katerega se vlaga
utemeljen razlog za neizpolnjevanje pogojev za vpis – dokazilo izpis iz knjige umrlih, rojstne
matične knjige, iz katerih izhaja sorodstveno razmerje, pri članih skupnega gospodinjstva –
potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so
ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta –
dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju
vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.
Izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, humanitarnem, športnem in raziskovalnem
področju v času izpitnih obdobjih – dokazilo: potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna
krovna organizacija.
Izobraževanje po dveh ali več študijskih programih – dokazilo: potrdilo o vpisu.
Najmanj trimesečno aktivno delo v organih VZŠCE ali najmanj trimesečno izobraževanje v
tujini – dokazila: potrdilo ustreznega organa VZŠCE, ki se izda na podlagi aktivnega dela
študenta (npr. organiziranje obštudijske dejavnosti, sodelovanje pri organizaciji študentske
konference, sodelovanje pri raziskovalnih projektih šole, sodelovanje pri razvijanju študentske
organizacije VZŠCE, ipd.) ali dokazilo o izobraževanju v tujini.
VI. PODALJŠANJE ŠTUDIJA ZA DOKONČANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI
10. člen

Študent v okviru tretjega letnika študijskega programa pripravi diplomsko delo. Naslov in dispozicijo
diplomskega dela lahko odda na Komisijo za diplomske zadeve, ko izpolnjuje pogoje navedene v 8.
členu teh pravil.
Študent lahko prosi za podaljšanje študija za dokončanje študijskih obveznosti, in sicer v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu (ZViS, 70. člen) ter 60. členom Statuta VZŠCE.
VII. PONAVLJANJE LETNIKA
11. člen
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija, v
skladu z 66. členom ZViS in 58. členom Statuta VZŠCE enkrat ponavlja letnik, če je izpolnil pogoje
za ponavljanje.
Študent lahko ponavlja letnik, v katerega je bil prvič vpisan v tekočem študijskem letu, če zbere
najmanj 34 kreditnih točk vpisanega letnika.
V primeru, da študent zaradi opravičljivih razlogov, ki so navedeni v 9. členu teh pravil, ni opravil
minimalno predpisanih študijskih obveznosti iz drugega odstavka tega člena, se mu lahko odobri
izjemni vpis v isti letnik – ponavljanje letnika. Prošnji za ponavljanje letnika priloži dokazila iz 9.
člena teh pravil.
Študent za ponavljanje letnika vloži prošnjo na Komisijo za študentske zadeve.
VIII. PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA
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12. člen
V skladu s 70. členom ZViS status študenta preneha, če študent:
- diplomira na študijskem programu prve stopnje,
- se izpiše,
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
- je bil izključen.
V primerih iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status
študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno
leto za vsakega živo rojenega otroka.
IX. PREHODNE DOLOČBE
13. člen
Pravila stopijo v veljavo z dnem sprejetja na Senatu VZŠCE in se objavijo na spletni strani
VZŠCE in v informacijskem sistemu Novis.
dekanja VZŠCE
doc. dr. Zlata Felc

V Celju, dne 8. 11. 2011

