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ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE (INTERDISCIPLINARNI): 
MANAGEMENT V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU 
 

Kraj izvajanja rednega in izrednega študija v študijskem letu 2022/2023:   
1. letnik na FOV v Kranju, Kidričeva cesta 55 a - na sedežu fakultete;  
2. letnik na FZV v Mariboru (vpis po merilih za prehode) - na sedežu fakultete.  
 
Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS 

 
Pogoji za vpis:  

 
V študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu  se lahko vpiše, kdor je zaključil:  

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede  in vedenjske znanosti, 032 – 
Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04 - Poslovne in upravne vede, pravo, 06 – Informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost.  

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 
02 – Umetnost in  humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike , 07 - Tehnike, proizvodne tehnologije in 
gradbeništva, 08 – Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, 
osebne storitve, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija 
v obsegu 11 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Sociologija zdravja in bolezni 5 ECTS (FZV) ter 
Teorije organizacije in managementa 6 ECTS (FOV).  

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene 
vede  in vedenjske znanosti, 032 – Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04  - Poslovne in upravne 
vede, pravo, 06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost.  

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 – Umetnost in  humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike, 07 - 
Tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, 08 – Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – 
Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, osebne storitve, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 11 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi 
stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje 
obveznosti: Sociologija zdravja in bolezni 5 ECTS (FZV) ter Teorije organizacije in managementa 6 ECTS (FOV). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede  in 
vedenjske znanosti, 032 – Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04 - Poslovne in upravne vede, 
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pravo, 06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost. Takemu kandidatu 
se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev, 02 – Umetnost in humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike, 07 - Tehnike, 
proizvodne tehnologije in gradbeništva, 08 – Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, 
varnosti, gostinstva in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 
ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.  

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede  in vedenjske znanosti, 032 – 
Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04  - Poslovne in upravne vede, pravo, 06 – Informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 – 
Umetnost in  humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike, 07 - Tehnike, proizvodne tehnologije in 
gradbeništva, 08 – kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, 
osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem 
vpiše v prvi letnik študija.  

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se upošteva uspeh 
pri študiju prve stopnje in sicer: 

- povprečna ocena z zaključnim delom 100%. 
 
Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri  100 % upošteva povprečna ocena študija. 
 
Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 13. 
 

Način študija: redni, izredni 

 

Merila za prehode med študijskimi programi:  

 
Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu omogočen 
prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti, 04 Poslovne in upravne 
vede, pravo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po 
kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na 
obvezne predmete drugega študijskega programa.  
 
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, 
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.  
 

Način študija: izredni 

 

 


