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Na  podlagi  8. člena Pravilnika o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem, št. 002-4/22 z dne 23. 

3. 2022, Univerza na Primorskem objavlja 

 

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 
 
Študentsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri študenti svetujejo svojim kolegom pri 

reševanju študentskih, študijskih in drugih vprašanj na fakulteti in univerzi. 

 

Univerza na Primorskem (UP) razpisuje mesta za tutorje študente za študijsko leto 2022/2023 za 

pomoč študentom: 

 dodiplomskih in magistrskih študijskih programov na UP,  

 na študijski izmenjavi na UP, 

 doktorskih študijskih programov, če imajo status študenta s posebnimi potrebami oziroma če 

tako odloči pristojni organ fakultete ali komisija fakultete.   

 

Naloge tutorja študenta  

Tutorji študenti:  

 organizirajo spoznavna in svetovalna srečanja s tutorandi; 

 svetujejo tutorandom pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju;  

 svetujejo tutorandom pri vključevanju v obštudijske dejavnosti; 

 s svojim zgledom in aktivnostmi skrbijo za promocijo študija, fakultete in tutorskega sistema na 

UP; 

 seznanjajo tutorande s pravnimi in drugimi akti fakultete in UP, ki določajo njihove pravice in 

dolžnosti v času študija;  

 seznanjajo tutorande s posamezniki in delovnimi telesi na fakulteti in UP, ki so pristojni za 

reševanje študijskih in drugih vprašanj;  

 sproti vodijo evidence dela s tutorandi in konec leta oddajo poročilo o opravljenem delu; 

 upoštevajo navodila koordinatorja tutorjev študentov fakultete; 

 opravljajo naloge po navodilu koordinatorja tutorjev študentov fakultete in koordinatorja 

tutorjev učiteljev fakultete. 
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Tutorji tujim študentom še dodatno:  

 vzpostavijo stike s tujimi študenti po elektronski pošti še pred njihovim prihodom v Slovenijo; 

 pomagajo tujim študentom pri administrativnih zadevah (pridobitev študentske izkaznice, 

nakup študentskih bonov, prijava začasnega bivališča, pridobitev davčne številke ipd.); 

 pomagajo tujim študentom pri orientaciji na fakulteti in po potrebi svetujejo med študijem na 

UP; 

 pomagajo tujim študentom pri integraciji v okolje. 

 

Tutorji študentom, ki imajo status študenta s posebnimi potrebami še dodatno: 

 pomagajo študentom pri orientaciji na fakulteti in jim po potrebi svetujejo med študijem na UP; 

 pomagajo pri integraciji v okolje; 

 usmerjajo na pristojne strokovne službe oz. sodelavce UP, usposobljene za delo s študenti s 

posebnimi potrebami. 

 

Koristi tutorja študenta 

Univerza tutorjem študentom omogoča:  

 redna usposabljanja;  

 redna mesečna srečanja na ravni fakultete in UP, z namenom sproščenega druženja in 

izmenjave znanj;  

 nagradni izlet;  

 možnost pridobitve ECTS kreditnih točk.  

 

Pogoji za prijavo 

Na razpis se lahko prijavijo vsi študenti UP, ki: 

 se prepoznajo v opisu in želijo prispevati k prijetnemu in delovnemu vzdušju na fakulteti in UP,  

 so seznanjeni s študijsko in splošno študentsko problematiko na matični fakulteti in UP.   

 

Oddaja prijav  

Zainteresirani študenti se na razpis prijavijo z izpolnitvijo obrazca v VIS/ŠIS preko povezave: 

1) PRIJAVA NA RAZPIS ZA TUTORJA NA UP FHŠ 

2) PRIJAVA NA RAZPIS ZA TUTORJA NA UP FM 

3) PRIJAVA NA RAZPIS ZA TUTORJA NA UP FAMNIT 

4) PRIJAVA NA RAZPIS ZA TUTORJA NA UP FTŠ-Turistica 

5) PRIJAVA NA RAZPIS ZA TUTORJA NA UP FVZ 

6) PRIJAVA NA RAZPIS ZA TUTORJA NA UP PEF 
 

Prijavi priložijo motivacijsko pismo, kjer navedejo svoje želje, pričakovanja in možnosti.  

 

Tutorji študenti, ki želijo ponovno opravljati funkcijo tutorja, posredujejo samo prijavo na razpis. 

 

Rok prijave je torek, 26. 4. 2022. 

 

Izbor 

Izbor prijavljenih študentov opravijo fakultete. Imenovani študenti bodo prejeli sklep o imenovanju za 

tutorja študenta. Mandat tutorja traja praviloma eno (1) študijsko leto.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5ezjEksMFtepCvPu7bXY-ordUM0ZFUUJEWDJZWVI4VVZJMkpONEI3SU9CVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5ezjEksMFtepCvPu7bXY-ordUNjNRVkVOSVRYNE8yRFRNUTczOU04MUZOTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5ezjEksMFtepCvPu7bXY-ordURFhGRUtNQkZGUE5ZTlM1N1RQTlU5RDk1VS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5ezjEksMFtepCvPu7bXY-ordUMlczMzFaV0JCU0Y3WlRQWVVVSUlDWjMySS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5ezjEksMFtepCvPu7bXY-ordUNkRMUUNRTzAwT1ZOS08zVzdKVzhBVkRaTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p-khtNHk-0ux6O_maY-5ezjEksMFtepCvPu7bXY-ordUQ1JLTTlUVjc4Q0kyUzZORUoyMlZLVU9DRy4u
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Usposabljanje 

Tutorji študenti se za svoje delo usposabljajo na usposabljanjih, ki jih organizira Komisija za tutorstvo UP 

v sodelovanju s pristojno službo rektorata UP.  

Uvodno usposabljanje se bo izvedlo v maju 2022.  

Za novoimenovane tutorje je sodelovanje na uvodnem usposabljanju o tutorstvu obvezno.  

 

Poročilo o delu tutorja 

Tutor študent vodi evidenco opravljenega dela in odda poročilo o delu tutorja za preteklo študijsko leto 

najpozneje do 10. oktobra koordinatorju tutorjev študentov fakultete.  

 

Vrednotenje dela  

Pristojna komisija odloči o dodelitvi števila ECTS kreditnih točk tutorju študentu za opravljeno tutorstvo. 

Skladno s Pravilnikom o tutorskem sistemu na UP se tutorju študentu izvajanje tutorske dejavnosti 

ovrednoti z največ 2 ECTS kreditnima točkama za letnik študija, tutorju študentu za tuje študente, 

tutorju študentu za študente s statusom študenta s posebnimi potrebami, koordinatorju tutorjev 

študentov fakultete in koordinatorju tutorjev študentov na ravni UP pa z največ 3 ECTS kreditnimi 

točkami za letnik študija. V okviru celotnega časa študija na posamezni stopnji študija se lahko tutorju 

študentu izvajanje tutorske dejavnosti ovrednoti z največ 6 ECTS kreditnimi točkami. 

Po koncu uspešno opravljenega tutorskega dela prejme tutor študent tudi potrdilo z opisom 

opravljenega dela in pridobljenimi ECTS kreditnimi točkami.  

 

        

 

 

 

              Prof. dr. Klavdija Kutnar  

                          Rektorica Univerze na Primorskem  
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