24. 2. 2021

Spoštovani,
Sporočamo vam, da je objavljen razpis za vpis v enoletni izobraževalni program 'Osnove
fitoterapije'. Razpis je dostopen na spletni strani Univerze v Novem mestu Fakultete za
zdravstvene vede na naslednji povezavi.
Program 'Osnove fitoterapije' je del akreditiranega visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje Fitoterapija in vsebuje sklop predmetov, ki ponujajo temeljna znanja za
fitoterapevte in njihovo delovanje v poslovnem okolju.
V program se lahko vpišejo osebe s predhodno zaključeno štiriletno srednješolsko izobrazbo.
Izvedbeni predmetnik programa:
Učna enota

P

V

ECTS

1. Uporabna botanika zdravilnih rastlin

30

45

12

2. Fitoterapija

30

45

12

3. Farmakognozija

30

45

12

4. Priprava in aplikacija fitoterapevtskih pripravkov

15

15

6

5. Svetovanje in delo s strankami

15

7

4

6. Osnove poslovanja

22

7

6

60

3

7. Praktično usposabljanje
8. Zaključna naloga
SKUPAJ

3
127 301 58

Študijske obveznosti: P = predavanja, V = vaje (seminarske, laboratorijske, terenske) , KT =
kreditne točke.

Program se izvaja kot oblika vseživljenjskega učenja in je namenjen predvsem izpopolnjevanju,
dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na ožjem strokovnem oz. delovnem
področju. Študent po zaključenem programu prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s
četrtim odstavkom 32.a člena Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno
kvalifikacijo.
Zaključen program 'Osnove fitoterapije' predstavlja tudi referenco za dokazovanje strokovne
usposobljenosti za izvajanje zdravilske metode fitoterapija v skladu z Zakonom o zdravilstvu.
Za pridobitev licence zdravilca morajo osebe, ki nimajo predhodno zaključene najmanj
srednješolske izobrazbe zdravstvene smeri, opraviti še izpit iz obveznih zdravstvenih vsebin za
zdravilce na Ministrstvu za zdravje.
Za zainteresirane udeležence, ki morajo v skladu z Zakonom o zdravilstvu opraviti tudi preizkus
iz zdravstvenih vsebin, bo fakulteta v študijskem letu 2021/2022 dodatno organizirala tečaj
za pripravo na izpit iz obveznih zdravstvenih vsebin za zdravilce.
Enoletni program 'Osnove fitoterapije' bomo predvidoma začeli izvajati v septembru
2021. Predavanja bodo organizirana v sklopih do 5 ur v popoldanskem času (pretežno ob
torkih in petkih) ter ob sobotah dopoldan. Glede na epidemiološke razmere bo del programa
potekal online. Laboratorijske in terenske vaje bomo izvedli v času, ko bo omogočena izvedba
na fakulteti.
Razpis za vpis v program je podaljšan in prijave sprejemamo do 30. 4. 2021. Program se bo
izvajal, če se bo prijavilo 15 kandidatov. Cena programa je 2.600 EUR, možnost plačila je na 8
obrokov.
Več informacij o programu najdete na spletni strani vseživljenjsko učenje na prvi stopnji
študija. Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na vodjo kariernega centra Univerze v
Novem mestu dr. Mojco Blažič (mojca.blazic@uni-nm.si).
V študijskem letu 2021/2022 bomo razpisali tudi celoten visokošolski strokovni študijski
program Fitoterapija, ki traja 3 leta. Študijske obveznosti, opravljene v okviru programa
'Osnove fitoterapije', bodo slušateljem priznane, v kolikor se bodo odločili tudi za vpis v
študijski program Fitoterapija.
Vljudno vabljeni!
Veseli bomo, če boste to informacijo posredovali tudi vašim kolegom in članom društev, ki bi
jih to izobraževanje morda zanimalo.
Dekanica:
Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, l.r.

