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RAZPIS ZA IZBOR TUTORJEV ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM  LETU 

2020/2021 
 

 

1. PREDMET RAZPISA 

 

Predmet razpisa je izbor uvajalnega tutorja študenta. 

 

2. NAMEN IZVAJANJA TUTORSTVA 

 

Namen tutorskega sistema je:  

• Podpora študentom med študijem.  

• Povečanje prehodnosti študentov v višji letnik.  

• Svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika.  

• Organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri 

strokovni praksi.  

• Spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih. 

 

3. NALOGE UVAJALNEGA TUTORJA ŠTUDENTA 

 

Naloge uvajalnega tutorja študenta so zlasti:  

• Redno izvajanje tutorskih ur, med katerimi tutorandu primerno svetuje pri 

študijskih in drugih problemih v času študija. 

• Vodenje evidence o opravljenih tutorskih urah in pogostih vprašanjih, ki se 

študentom pojavljajo.  

• Priprava letnega poročila o delu. 

• Udeležba na usposabljanjih za tutorje, posvetih in ostalih tutorskih dogodkih.  

• Druga opravila po potrebi in dogovoru z vodstvom FOŠ.  

 

4. SPLOŠNI POGOJI 

 

Uvajalni tutor študent je lahko vsak študent FOŠ, ki:  

• Ima status študenta in ni študent prvega letnika 1. stopnje študija. 

• Izkaže pripravljenost pomagati študentom prvega letnika pri vključitvi v 

univerzitetno okolje.  

• Dobro pozna pravice in dolžnosti študentov ter delovanje FOŠ, Študentskega sveta 

na FOŠ in ostalih oblik študentske organiziranosti. 

• Pozna širšo študentsko problematiko. 
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• Je seznanjen in aktivno udejanja Politiko odličnosti FOŠ.  

 

NAGRAJEVANJE  TUTORSTVA 

 

Delo tutorja študenta se lahko nagradi s priznanjem kreditnih točk (ECTS) ali z drugimi 

oblikami nagrajevanja, ki jih določita koordinator tutorstva in prodekan za izobraževanje. 

Po uspešno opravljenem tutorskem delu izda FOŠ tutorju študentu Potrdilo o tutorskem delu. 

Opravljanje tutorskega dela se vpiše v Prilogo k diplomi. 

 

NAČIN PRIJAVE 

 

Prijava na razpis mora vsebovati: 

• osebne podatke prijavitelja, 

• letnik študija , 

• izkazovanje morebitnih drugih pogojev za izvajanje tutorstva , 

• utemeljitev namena za izvajanje tutorstva. 

 

ROK ZA PRIJAVO 

 

Rok za prijavo na razpis je 20. 10. 2020 do 12.00.  

Prijavo oddate na e-naslov:  info@fos-unm.si. Kandidati bodo o izboru obveščeni do 25. 10. 

2020. 

 

OBJAVA RAZPISA 

 

Razpis je objavljen na spletni stran fakultete. 

 

 

 

Datum objave: 5. 10. 2020. 

Koordinator tutorstva 

Prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie 

Gorenc Zoran, l.r. 

 


