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Tutorji-študenti na UP FAMNIT v letu 2019/20 
 

Name and surname Study programme Email 
Đorđe Mitrović 
(za tuje študente) Matematika, 1.st. mitrovic98djordje@gmail.com 

Eda Kaja Matematične znanosti, 2.st. edakaja7@gmail.com 
Jelena Ilić Matematične znanosti, 2.st. ilicjelena318@gmail.com 
Narmina Baghirova Matematične znanosti, 2.st. bva_narmina@mail.ru 
Pia Modrijan Matematične znanosti, 2.st. pia.modrijan94@gmail.com 
Nina Klobas Matematične znanosti, 2.st. nina.klobas@gmail.com 
Amar Bapić 
(za tuje študente) Matematične znanosti, 3.st. bapicamar94@gmail.com 

Tamara Dulmin Matematika v ekonomiji in financah, 
1.st. tami@dulmin.si 

Đorđe Klisura 
(za tuje študente) Računalništvo in informatika, 1.st. klisura.djordje@yahoo.com 

Matej Arsen Golubovikj 
(za tuje študente) Računalništvo in informatika, 1.st. matej.golubovik@gmail.com 

Ina Bašić 
(za tuje študente) Računalništvo in informatika, 1.st. ina.basic@hotmail.com 

Goran Tubić Računalništvo in informatika, 2.st. mail.goran96@gmail.com 
Tadej Vozlič Računalništvo in informatika, 2.st. tadej.vozlic@gmail.com 
Doroteja Vujinović Bioinformatika, 1.st. dvujinovic9@gmail.com 
Matthew Duncan Kerr 
(za tuje študente) Bioinformatika, 1.st. 89181174@student.upr.si 

Lisi Qarkaxhija Podatkovna znanost, 2.st. lisqarkaxhija@hotmail.com 
Hana Truta Sredozemsko kmetijstvo, 1.st. hana.truta@gmail.com 
Robert Logar Biodiverziteta, 1.st. robi.logar123@gmail.com 
Dimitar Miloshev Biodiverziteta, 1.st. dimitarmilosev1@gmail.com 
Taja Pajmon Rak Varstvo narave, 2.st. taja.pajmon@yahoo.com 
Cita Jenko Biopsihologija, 1.st. cita.jenko@gmail.com 
Dajana Daničić 
(za tuje študente) Biopsihologija, 1.st. danicic45@gmail.com 

Kristina Šparemblek Biopsihologija, 1.st. kristi.sparemblek@gmail.com 
Sara Brglez Biopsihologija, 1.st. sara.brglez@gmail.com 
Marjeta Malovrh Biopsihologija, 1.st. marjetamalovrh12@gmail.com 
Andreja Olovec Biopsihologija, 2.st. andreja.olovec@gmail.com 
Špela Bizjan Uporabna psihologija, 2.st. spela.bizjan3@gmail.com 
Ana Kuder Uporabna psihologija, 2.st. anna.kuder@gmail.com 
Tina Stergar  
(za tuje študente) Uporabna psihologija, 2.st. stergartina@gmail.com 

http://www.famnit.upr.si/
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Študentsko tutorstvo 
 
 
Kaj je tutorstvo?  
 
Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.  
Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih 
problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, 
nadaljnjega študija, itd.  
Študenti tutorji magistrskih študijskih programov lahko študentom dodiplomskih študijskih 
programov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju na prvi stopnji v okviru 
dodiplomskega študijskega programa. 
Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in 
izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev. 
 
Kako do mojega tutorja?  
 
Študentom svetujemo, da navežejo prvi stik s tutorjem preko e-pošte ter se tako najhitreje 
dogovorijo za naslednji korak. Pogosto študenti tutorje kontaktirajo tudi preko socialnih omrežij. 
 
 
Kdo je lahko tutor študent? 
 
Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na 
UP FAMNIT. Kandidat za tutorja študenta se prijavi na razpis za tutorje študente.  
 
 
Koliko traja mandat tutorja študenta? 
 
Mandat tutorja študenta traja 1 študijsko leto. Mandat tutorja študenta lahko preneha na lastno 
željo, z izgubo statusa študenta ali z razrešitvijo. 
 
 
Katere so naloge tutorja študenta? 
 
Naloge tutorja študenta so: 

- da tutorande seznanja s pravnimi in drugimi akti fakultete, ki določajo njihove pravice 
in dolžnosti v času študija; 

- da tutorande seznanja s posamezniki in delovnimi telesi na fakulteti in univerzi, ki so 
pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj; 

- da tutorandom svetuje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju; 
- da vodi evidenco dela s tutorandi; 
- da tutorandom svetuje pri vključevanju v obštudijske dejavnosti in študijsko življenje; 
- da se usposablja po programu za usposabljanje tutorjev študentov. 

 
 
Kako se vrednoti študentsko tutorstvo? 
 
Po koncu tutorskega dela dobi tutor študent certifikat z opisom opravljenega dela, ki je naveden 
tudi v prilogi k diplomski listini.  
 
Katere so možnosti in obveznosti tutorjev študentov? 
 
Tutor študent je lahko izvoljen v koordinatorja tutorjev študentov na posamezni članici UP in v 
koordinatorja tutorjev študentov na UP.  
 
 



 
Kako poteka usposabljanje tutorjev študentov?  
 
Tutorji študentje se za svoje delo usposabljajo na seminarjih, ki jih organizira univerza. Za nove 
tutorje študente je sodelovanje na uvodnem seminarju o tutorstvu za tutorje študente obvezno. 
 
Cilji usposabljanja novih tutorjev študentov so: 

- da se seznanijo s pravnimi in drugimi akti UP, ki določajo pravice in dolžnosti študentov; 
- da se seznanijo s študijskimi programi, pogoji za napredovanje in pogoji prehoda med 

študijskimi programi; 
- da se usposobijo za načrtovanje dela s tutorandi; 
- da pridobijo osnove spretnosti vodenja manjših skupin; 
- da se naučijo razvijati komunikacijske spretnosti tutorandov; 
- da se usposobijo za delo s študenti s posebnimi potrebami. 

 
 
 
Kje pridobim več informacij o tutorskem sistemu? 
 
Več informacij o tutorskem sistemu v Pravilniku o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem.  
 
 
 
 

Referat UP FAMNIT  

 


