
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU 
Mariborska cesta 7, 3000 Celje 
Tel. (03) 428-79-00 
E-pošta: info@vzsce.si 
Spletna stran: www.vzsce.si 
Informativno mesto: Mariborska cesta 7, 3000 Celje. 
 
Informativni dnevi: 

- petek, 11. 2. 2022, ob 10. in ob 15. uri (spletni informativni dan); 
- sobota, 12. 2. 2022, ob 10. uri (spletni informativni dan); 
- četrtek, 18. 8. 2022, ob 16. uri. 

 
V študijskem letu 2022/2023 bo Visoka zdravstvena šola v Celju izvajala študijski 
program prve stopnje Zdravstvena nega. 
 
 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
ZDRAVSTVENA NEGA 
 
Študijski program je objavljen na spletni strani Zdravstvena nega - 1. stopnja - Visoka 
zdravstvena šola v Celju (vzsce.si) 
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS 
 
Kraj izvajanja študijskega programa 
Celje (redni in izredni študij) 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je 
opravil: 

- zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu;  

- maturo; 

- poklicno maturo. 
 

Kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom, poklicno ali splošno maturo v 
programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, bodo opravili 100 ur propedevtičnega 
programa iz vsebin zdravstvene nege.  
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi  60 % točk 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole    40 % točk 

 
Zdravniška potrdila 
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za 
opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. 
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Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in 
športa v Sloveniji. 
 
Znanje slovenskega jezika 
Učni proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov, ki niso zaključili predhodnega 
izobraževanja v slovenskem jeziku, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na 
skupni referenčni okvir za jezike (CEFR). Znanje slovenskega jezika se izkazuje s potrdilom 
inštitucije, pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil. 
       
  
Način študija 
Visoka šola izvaja redni in izredni študij. 
Izvedba izrednega študija je prilagojena zaposlenim študentom. Predavanja so med tednom v 
popoldanskem času in ob sobotah dopoldne.  
 
Vpisna mesta 

Študijski program 
Število vpisnih mest za državljane 

RS in državljane držav EU 

Zdravstvena nega - visokošolski strokovni 
program 

Redni Izredni 

39 45 

 
 
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD 
POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 
 
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode 
oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« skupnih 
določb razpisa. 
 
VPIS V 2. LETNIK:  
V 2. letnik se lahko vpišejo študenti visokošolskih študijskih programov Zdravstvena nega, ki 
izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega VZŠCE 
in imajo najmanj toliko kreditnih točk iz predhodnega izobraževanja, da izpolnjujejo pogoje za 
vpis v 2. letnik na VZŠCE (študent mora v predhodnem študijskem programu imeti obvezno 
opravljene izpite iz Zdravstvene nege in raziskovanja, Etike in filozofije zdravstvene nege, 
Anatomije, fiziologije in patologije in Zdravstvene nege starostnika z geriatrijo). 
 
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana povprečna 
ocena opravljenih izpitov v predhodnem študijskem programu. 
 
Komisija za študijske in študentske zadeve bo študentu določila individualni kurikulum, pri čemer 
bo upoštevala predhodno opravljena izobraževanja in predhodna znanja, splošne in predmetno 
specifične kompetence študijskega programa ter predmetnik študijskega programa. 
 
Vpisna mesta 

Študijski program 

Število vpisnih mest 
za državljane RS in 

državljane držav EU 

Zdravstvena nega - visokošolski strokovni 
program (2. letnik) 

Redni Izredni 

- 10 

 
 
 


