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P OR O ČI L O O D EL U T U TOR JA ŠT U DE N TA
za št ud i js ko le t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pred vami je obrazec za sestavo poročila o delu tutorja študenta za posamezno študijsko leto.
Poročilo izpolnite vestno ter odgovorno. Poročilo pregleda in podpiše tudi koordinator tutorjev
študentov. Poročilo morate do 30. junija oddati v Referat za študente UP FAMNIT, ki vaše poročilo
posreduje v pregled koordinatorju tutorjev učiteljev.
Študijsko leto:
Ime in priimek:
Članica:

UP FAMNIT

Vpisna številka:
Ime in stopnja študijskega
programa
Letnik študija:
Letniki, katerim sem tutor:
Število opravljenih ur v
študijskem letu ter povprečna
ocena števila opravljenih ur
na mesec:

Število opravljenih ur v študijskem letu:
Povprečna ocena opravljenih ur na mesec:

Poročilo o delu s študenti
Poročilo naj vsebuje:
- podatke o delu s študenti,
- morebitne težave, s
katerimi ste se tutorji
študenti soočali pri
izvajanju tutorstva,
- najpogostejše težave
tutorandov in način
reševanja teh težav,
- ugotovitve, vtise in
podobno.

Izpolnjen in podpisan obrazec odda študent v Referat za študente UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

Kako bi ocenili motiviranost
študentov do tutorstva?

Kako bi ocenili in pojasnili
vaše delo s tutorandi, vaš
odnos do tutorandov?
Zapišite vaše osebno in
odkrito mnenje glede vašega
pristopa do študentov, opišite
vašo zavzetost in motiviranost
pri delu, vaša pričakovanja in
odzive ipd.

Navedite predloge za
izboljšavo delovanja
tutorskega sistema na UP

S podpisom potrjujem, da so podatki, ki so navedeni v tem obrazcu, resnični in točni.
Nase prevzemam tudi vso morebitno pravnoformalno odgovornost, ki bi nastala kot posledica
neresničnih in netočnih podatkov.
Kraj in datum: ____________________

Podpis tutorja študenta: ____________________

Pregledal koordinator tutorjev študentov: ___________________

Izpolnjen in podpisan obrazec odda študent v Referat za študente UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

IZPOLNI KOORDINATOR TUTORJEV UČITELJEV NA FAKULTETI
Koordinator tutorjev učiteljev: ________________________________________________

Mnenje o poročilu :

je ustrezno / ni ustrezno

Predlog za priznavanje tutorskega dela se posreduje v obravnavo KŠŠZ UP FAMNIT:

Koper, dne: _________

da

/ ne

Podpis koordinatorja tutorjev učiteljev: ___________________

Izpolnjen in podpisan obrazec odda študent v Referat za študente UP FAMNIT (Glagoljaška 8, 6000 Koper).

