
DOBRODOŠLI NA ON-LINE INFORMATIVNEM DNEVU 
VISOKE ZDRAVSTVENE ŠOLE V CELJU



Kdo smo in kam gremo?  

• Visoka zdravstvena šola v Celju je samostojni visokošolski zavod.
• Ustanovitelj je JZ Regijsko študijsko središče (RŠS).
• Šola je bila ustanovljena v letu 2009 in v študijskem letu 2009/10

vpisala prvo generacijo študentov Zdravstvene nege, v štud. letu
2016/17 pa prvo generacijo magistrskih študentov Paliativne oskrbe.

• VZŠCE je uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in
prenosa znanja s področja zdravstvene nege, paliativne oskrbe in
zdravstva doma in EU.

• Upoštevamo EU direktivo in usmeritve ICN in EFN.
• Znanje diplomantov mora prestopiti meje poklicne skupine in mora

prinesti nove dimenzije v dvigu kakovosti zdravstvene obravnave
zdrave in bolne populacije.

• Usmerjeni smo v kakovost in odličnost (študijski program 1. in 2.
stopnje, zaposleni, raziskovanje, mreženje v Sloveniji in
izven, lokalna skupnost, idr.)



Študenti sooblikovalci razvoja Visoke zdravstvene šole

• Sodelovanje študentov v organih in 
komisijah VZŠCE; 

• mentorstvo, tutorstvo;
• graditev profesionalne identitete;
• spodbujanje raziskovanja in 

mednarodnega sodelovanja, možnost 
študija v tujini (ERASMUS +);

• študente opolnomočimo z znanji za 
prevzemanje odgovornosti in 
profesionalni razvoj.



Kratka predstavitev VZŠCE na Nacionalni agenciji 
za kakovost v visokem šolstvu

https://www.youtube.com/watch?v=YXu9ODQ96U8


MAGISTRSKI 

ŠTUDIJSKI 

PROGRAM -
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OSKRBA



Na katerih stebrih temelji razvoj 
Visoke zdravstvene šole v Celju?



ZNANJE, KAKOVOST, 

DRUŽBENA ODGOVORNOST



NAPREDNO 

UČENJE IN 

POUČEVANJE –
na študenta

osredinjeno učenje in 

poučevanje



Zakaj magistrski študijski programi 

v zdravstveni negi?

• Sodobna družba zahteva od medicinskih 

sester vedno več novega znanja.

• Napredna znanja za razvoj zdravstvene 

nege (strokovna področja).

• Vertikalno, podiplomsko izobraževanje.

• Doprinos k profesionalizaciji zdravstvene 

nege, avtonomnosti in razvoju znanosti 

zdravstvene nege.  



Zakaj magistrski študijski program 

PALIATIVNA OSKRBA?



• Študijski program Paliativna oskrba je prvi magistrski 

študijski program v Sloveniji. 

• Strokovna (simpoziji) in raziskovalna usmerjenost

visoke šole na področje paliativne oskrbe.

• Raziskovalno delo:
– RAZVOJ CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTOV V PALIATIVNI OSKRBI V 

SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE.

• Razvoj mag. PO ob sodelovanju strokovnjakov iz tujine 

(Švica, Finska). 



• Naraščanje potreb po paliativni oskrbi v družbi (dolgoživost 

družbe, porast rakastih in drugih kroničnih obolenj).

• Z znanjem s področja PO lahko izboljšamo kakovost 

življenja pacientov z neozdravljivo boleznijo in njihovih 

svojcev (obravnava bolečine ter drugih telesnih, psiholoških, socialnih in duhovnih 

problemov).

• Predmeti se vertikalno in horizontalno povezujejo – za 

doseganje kompetenčnega profila diplomanta. 

• Splošne in predmetno specifične kompetence.



• Ključne kompetence študijskega programa:

– USPOSOBLJENOST ZA HOLISTIČNO OBRAVNAVO 

NEOZDRAVLJIVO BOLNIH.

– USPOSOBLJENOST ZA KAKOVOSTNO ZAGOTAVLJANJE 

PALIATIVNE OSKRBE.

– USPOSOBLJENOST ZA PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI, 

ZA SODELOVANJE V PALIATIVNIH TIMIH. 

– USPOSOBLJENOST ZA TERAPEVTSKO KOMUNIKACIJO, 

ETIČNO ODLOČANJE IN KLINIČNO SUPERVIZIJO. 

– KLINIČNO RAZISKOVANJE – EBP. 



Študijski program je nastal kot odziv na: 

•evropska priporočila na področju 

paliativne oskrbe (Making Palliative Care a Priority 

Topic on the European Health Agenda and Recommendations for 

the Development of Palliative care in Europe, EURAG, 2004), 

•nacionalni program - Državni program 

paliativne oskrbe (2010), ki ga je pripravilo 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 

•potrebe na tem področju.

•Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe imajo 

premalo znanja s področja paliativne 

oskrbe (Bandelj & Kaučič, 2014a; Bandelj & Kaučič, 2014b; 

Saje & Filej, 2014; Filej, et. al., 2016).



Struktura študijskega programa 

Paliativna oskrba

• 2-letni študijski program (120 ECTS),

• deset obveznih predmetov, 

• dva izbirna predmeta (iz nabora 10 

izbirnih predmetov),

• magistrsko delo (raziskovalni aplikativni 

projekt).



Struktura študijskega programa 

Paliativna oskrba

• mednarodno primerljiv študijski 

program;

• interdisciplinarnost študijskega 

programa, saj v njem sodelujejo 

strokovnjaki različnih področij 

(zdravniki z različnih strokovnih 

področij, medicinske sestre, sociologi, 

psihologi, pravniki, … idr.).;

• strokovni naslov: magister / 

magistrica paliativne oskrbe (mag. 

pal. osk.)



Predmetnik študijskega programa – 1. letnik-

Učna enota ECTS

Holistična obravnava neozdravljivo bolnih osnovana na 

znanstvenih metodah 
(doc. dr. Filej, izr. prof. dr. Breznik)

10

Filozofsko podprta paliativna oskrba ob koncu življenja 
(doc. dr. Maja Šeruga, viš. pred. mag. Plank)

10

Uvod v zdravstveno gerontologijo 
(izr. prof. dr. Voga, doc. dr. Kaučič)

10

Starostna krhkost in najpogostejša kronična obolenja
(prof. dr. Komadina, viš. pred. dr. Parežnik)

10

Obvladovanje bolečine v paliativni oskrbi 
(doc. dr. Krčevski Škvarč)

5

Terapevtska komunikacija in etične dileme v paliativni 

oskrbi (prof. dr. Kyngas, izr. prof. dr. Grosek, viš. pred. mag. Lopuh)
10

Življenjska obdobja izgub in procesi žalovanja 
(doc. dr. Rakovec Felser)

5

SKUPAJ 60



Učna enota ECTS

Proces umiranja in dostojna smrt 
(izr. prof. dr. Voga, pred. Smrke)

10

Pravni vidiki varne starosti 
(doc. dr. Žnidarič)

5

Prehrana v starosti 
(doc. dr. Nadja Rotovnik Kozjek)

5

Izbirni predmet 1 10

Izbirni predmet 2 10

Magistrsko delo 20

SKUPAJ 60

Predmetnik študijskega programa – 2. letnik



Učna enota ECTS

1. Klinična supervizija  (zasl. prof. dr. Žorga) 10

2. Sociološko razumevanje umiranja in smrti (prof. dr. Goriup) 10

3. Medpoklicno sodelovanje v paliativni oskrbi (doc. dr. Filej) 10

4. Duševno zdravje starih ljudi 10

5. Uporaba zdravil pri neozdravljivo bolnih (izr. prof. dr. Voga) 10

6. Paliativna oskrba otrok in mladostnikov (prof. dr. Grosek) 10

7. Paliativna oskrba pacientov z demenco (izr. prof. dr. Elo) 10

8. Prostovoljstvo in skupine za samopomoč (doc. dr. Felc) 10

9. Smisel življenja v zadnjem obdobju življenja (prof. dr. Zalokar 

Divjak)

10

10. Skrb za zdravje v vseh obdobjih življenja (prof. dr. Eržen) 10

Predmetnik študijskega programa – IP-



• Kompetenčni okvir diplomanta zagotavlja 

diplomantu usposobljenost in kompetentnost 

za zagotavljanje celostne obravnave 

pacientov, ki potrebujejo paliativno oskrbo, v 

zdravstvenih, socialno varstvenih zavodih ali v 

domačem okolju. 

• Študijski program omogoča opolnomočenje 

diplomantov s sodobnimi znanji za kakovostno 

paliativno oskrbo in za uspešno delovanje v 

paliativnem timu. 



MEDNARODNO SODELOVANJE –

bilateralni sporazumi



• HLAW (izvedba 2014 – 2016).

• MICE (izvedba 2016-2018)

• CompRU

• QualMent (izvedba 2018 –

2021).

MEDNARODNO SODELOVANJE –

Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti



SODELOVANJE Z OSTALIMI 

FAKULTETAMI S PODROČJA 

ZDRAVSTVENIH VED

TUDI V EVROPSKEM 

PROSTORU ... 





Obiščite nas na: www.vzsce.si



Prijavno vpisni postopek

Magistrski študijski program 
2.stopnje Paliativna oskrba



Razpis za vpis je objavljen na spletni strani
VZŠCE in na strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.

Razpisanih je 30 vpisnih mest za državljane EU
in 5 mest za tujce.



Prijavni rok
1. 6. do 20. 9. 2020

Vpis
22. do 30. 9. 2020



Prijava na portalu eVŠ



Način prijave





Prijavnice ni potrebno pošiljati po pošti (velja v
štud. letu 2019/2020).

Obvezno pa je poslati dokazilo o zaključenem
predhodnem visokošolskem študiju.



Pogoji za vpis (glejte zloženko in spletno stran VZŠCE)

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);

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.



Šolnina

V študijskem letu 2019/20 znaša šolnina za posamezen 
letnik 2.500 evrov (1000 evrov ob vpisu, nato 3 obroki po 
500 evrov – november, januar, marec). 

Vpisnina – 40 evrov (študentska izkaznica, letni prispevek za informacijski

sistem Novis in M-Novis, prispevek za letno članarino Knjižnice VZŠCE in Osrednje
knjižnice Celje, drugi prispevki povezani s študijem - študijski vodnik, potrdila o
vpisu in opravljenih izpitih, fotokopije, del obštudijskih dejavnosti)

Cena magistrskega dela: 500 evrov



Urnik

Predavanja se izvajajo v popoldanskem času med tednom (pričetek 15.30 ali 
16.00) in izjemoma v soboto dopoldan.

Posamezen sklop traja max. 4 šolske ure.

Predmeti se izvajajo zaporedno.



Študentski informacijski sistem Novis



Omogoča vpis v letnik, vpogled v izpitne roke, obvestila, 
e-indeks, urnik. 



Spletna učilnica Moodle



Dostop do gradiva, kvizov, oddaja seminarskih nalog, 
forumi…



Dodatne informacije

www.vzsce.si

Tel. 03 428 79 00

info@vzsce.si

On-line svetovanje po Skypu, Zoomu

Osebno po predhodnem dogovoru v prostorih VZŠCE 


