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Pogoji za vpis:

Vpis v študijske programe poteka v skladu z 38. in 38.a členom 
ZViS in v skladu z določili, zapisanimi v prehodnih določbah 
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZViS (Uradni list RS, št. 
94/06).

Pogoji za vpis v posamezni študijski program so objavljeni na 
spletnih straneh fakultete.

Prijava za vpis v študijske programe:

Za vpis v vse študijske programe se kandidati prijavijo z e-prijavo 
na spletnem portalu eVŠ.

Prijavni roki za tekoče študijsko leto so objavljeni v razpisih za vpis.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI UNM FZV

Visokošolski strokovni študijski program
Zdravstvena nega – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani zdravstvenik (VS),
ź diplomirana medicinska sestra (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fizioterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fizioterapevt (VS),
ź diplomirana fizioterapevtka (VS).

Visokošolski strokovni študijski program
Fitoterapija – 1. stopnja

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fitoterapevt (VS),
ź diplomirana fitoterapevtka (VS).

Magistrski študijski program
Vzgoja in menedžment v zdravstvu – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu,
ź magistrica vzgoje in menedžmenta v zdravstvu.

Magistrski študijski program
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene in socialne oskrbe,
ź magistrica zdravstvene in socialne oskrbe.

Magistrski študijski program
Zdravstvena nega – 2. stopnja

Strokovni naslov:
ź magister zdravstvene nege,
ź magistrica zdravstvene nege.

Doktorski študijski program
Zdravstvene vede – 3. stopnja

Znanstveni naslov:
ź doktor znanosti,
ź doktorica znanosti.



 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
FITOTERAPIJA – 1. STOPNJA

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Fitoterapija je izobraziti in usposobiti študente 
za kakovostno, varno, odgovorno in etično izvajanje 
zdravilske metode fitoterapije, ki vključuje z raziskavami 
podprta dognanja in tradicionalno zeliščarsko znanje ter 
sodi med temeljne komplementarne metode medicine. 
Diplomant, ki bo končal visokošolski strokovni študijski 
program Fitoterapija, bo usposobljen za delo na 
strokovnem področju fitoterapije, temelječe na 
poglobljenem  teoretičnem in praktičnem znanju.

To je prvi tovrstni študijski program v Sloveniji.

Študijski program omogoča pridobivanje strokovnega 
znanja in usposobljenost za:
źdelovanje na področju fitoterapije kot zdravilske 

metode in metode komplementarne oz. integrativne 
medicine,

źzačetek samostojne podjetniške dejavnosti,
źnadaljevanje študija na drugi stopnji in v programih za 

izpopolnjevanje,
źpermanentno strokovno in osebnostno rast ter 
ź razumevanje globalnega strokovnega, političnega, 

socialnega in kulturnega okolja v povezavi s stroko.   

Akreditacija programa:
Študijski program je akreditiran pri Nacionalni agenciji 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
(odločba št. 6033-453/2019/8 z dne 18. 6. 2020).

Strokovni naslov: 
ź diplomirani fitoterapevt (VS),
ź diplomirana fitoterapevtka (VS).

Trajanje študija:
ź tri leta v obsegu 180 KT.

Izvajanje programa:
ź  izredni študij.

Informacije o programu so dostopne na spletni strani fakultete: 
https://fzv.uni-nm.si/programi_1_stopnje/fitoterapija/.

PREDMETNIK

 Učna enota/predmet   P V KT
1. letnik
1. Anatomija, fiziologija in patologija  60 30 9
2. Medicinske osnove zdravilskih metod  45 15 6
3. Vzgoja za zdravje in higiena  30 15 4
4. Informatika    30 20 3
5. Splošna in sistematska botanika  25 20 3
6. Prva pomoč    40 30 5
7. Uporabna botanika zdravilnih rastlin  60 90 12   
8. Zdrava prehrana in dietetika  45 20 4
9. Osnove interne medicine  40 15 5
10. Etika    30 15 4
11. Holistična teorija življenja kot   45 15 5
 osnova zdravilstva
 SKUPAJ    450 285 60
2. letnik
1. Fitoterapija    60 90 12
2. Javno zdravje    30 15 4
3. Svetovanje in delo s strankami  30 15 4 
4. Psihologija    30 15 4 
5. Biokemija, biologija celice, biofizika  45 10 6
6. Integrativna in komplementarna medicina  30 30 6
7. Farmakologija   30 30 6 
8. Zakonodaja na področju zdravilstva,   30 30 6 
 zdravstva in sociale
9. Mikrobiologija s parazitologijo in   30 30 6
 epidemiologija
10. Izbirni predmet 1 - strokovni  45 15 6 
 SKUPAJ    360 280 60
3. letnik
1. Farmakognozija   60 90 12
2. Osnove poslovanja    45 15 4   
3. Osnove raziskovanja   30 20 6
4. Priprava in aplikacija fitoterapevtskih  40 60 8
 pripravkov
5. Izbirni predmet 2 - strokovni  45 15 6
6. Izbirni predmet 3 - splošni  45 15 6 
7. Praktično usposabljanje   160 8
8. Diplomska naloga     10
 SKUPAJ    265 375 60

Legenda kratic:
P – predavanja, V – seminarske, kabinetne, laboratorijske, terenske vaje ali 
praktično usposabljanje, KT – kreditne točke.

Izbirni predmeti:
1. Strokovni
   • Spoznavanje užitnih divjih rastlin
   • Zdravilne glive
   • Ekoterapija
   • Uporaba fitoterapevtskih pripravkov pri terapevtskih 
      masažah
2. Splošni
   • Pisanje strokovnih in znanstvenih člankov
   • Strategije za zdrav življenjski slog

KOMPETENCE

Ključne kompetence, ki jih pridobi diplomant 
visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Fitoterapija, so:
źpoznavanje in razumevanje posebnosti fitoterapije v 
primerjavi z ostalimi terapevtskimi pristopi,

źpoznavanje in razumevanje umestitve fitoterapije v 
področje zdravstva in področje zdravilstva,

ź razumevanje delovanja človeškega organizma, zdravja 
in bolezni,

źkritično razumevanje utemeljenosti fitoterapije na 1) 
znanstvenih dognanjih in 2) na izkušnjah ljudske 
medicine oz. tradicionalnega zeliščarstva ter 
dopolnjevanje obeh,

źkoherentno obvladovanje temeljnega znanja, 
sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in 
aplikacij,

ź sposobnost umeščanja novih, velikokrat zavajajočih, 
informacij in interpretacij v kontekst biomedicine,

ź sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter 
posledic,

ź sistematično obvladovanje znanja o zdravilnih rastlinah, 
njihovih presnovkih, njihovem farmakološkem 
delovanju ter potencialnih akutnih in kroničnih 
neželenih učinkih,

źcelovito poznavanje spektra različnih metod fitoterapije 
ter načinov uporabe pripravkov iz zdravilnih rastlin za 
zdravljenje, lajšanje in preprečevanje različnih bolezni 
in zdravstvenih težav,

ź sposobnost uporabe teoretičnega fitoterapevtskega 
znanja pri vsestranski in sistematični klinični obravnavi 
pacientov po principih biopsihosocialnega modela,

ź sposobnost smiselnega povezovanja fitoterapevtskih in 
konvencionalnih terapevtskih metod pri optimizaciji 
zdravljenja pacientov,

źuvajanje sodobnih empirično in znanstveno 
preizkušenih zdravilskih metod v sistem zdravstvenega 
varstva,

źzmožnost profesionalne komunikacije s strokovnjaki 
drugih znanstvenih področij in usposobljenost za 
uspešno delovanje v medpoklicnih timih,

źavtonomnost pri strokovnem delu,
źzavezanost profesionalni etiki, vključujoč znanje o 
metodah evalvacije in optimizacije svojega dela ter o 
varovanju dostojanstva, zasebnosti in zaupnosti 
pacientov.
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