
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

UNIVERSITÀ DEL LITORALE / UNIVERSITY OF PRIMORSKA 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE NATURALI E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

FACULTY OF MATHEMATICS, NATURAL SCIENCES AND INFORMATION TECHNOLOGIES 

Glagoljaška 8, SI – 6000 Koper 

Tel.: (+386 5) 611 75 70 

Fax: (+386 5) 611 75 71 

www.famnit.upr.si  

info@famnit.upr.si  

 

 

 

 

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE  

V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

 

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) skladno s 
Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2018/2019 
razpisuje naslednja mesta za tutorje študente, in sicer: 

tutorstvo za tuje študente: 

- 4 mesta za tutorja za tuje študente. Tutorstvo za tuje študente je namenjeno premagovanju 
kulturnega šoka in privajanju na novo okolje za tuje študente, ki prihajajo na UP FAMNIT 
tako na redni študij kot v okviru programov različnih programov mobilnosti.  

in na dodiplomskih programih:  

- 1 mesto na študijskem programu Matematika, 

- 1 mesto na študijskem programu Matematika v ekonomiji in financah, 

- 2 mesti na študijskem programu Računalništvo in informatika, 

- 1 mesto na študijskem programu Bioinformatika, 

- 2 mesti na študijskem programu Varstvo narave, 

- 1 mesto na študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo, 

- 5 mest na študijskem programu Biopsihologija, 

ter na magistrskih programih:  

- 1 mesto na študijskem programu Matematične znanosti, 

- 1 mesto na študijskem programu Matematika s finančnim inženiringom, 

- 1 mesto na študijskem programu Računalništvo in informatika, 

- 1 mesto na študijskem programu Varstvo narave, 

- 2 mesti na študijskem programu Biopsihologija, 

- 1 mesto na študijskem programu Uporabna psihologija.  
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Urejenost tutorskega sistema določa Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem. V 
izbirnem postopku se upošteva, da mora tutor študent poznati strukturo in delovanje tutorskega 
sistema ter poznati študijsko in splošno študentsko problematiko na fakulteti in univerzi. 

Študenti-kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani, bodo prejeli sklep o 
imenovanju v tutorja študenta.  

Kandidati za tutorje študente morajo do vključno 7. 9. 2018 v Referat za študente UP FAMNIT 
oddati: 

-  prijavo (obrazec je dostopen na spletni strani v rubriki Študenti/Pravilnik in obrazci), 
-  kratek življenjepis/CV kandidata,  
-  morebitne druge priloge, ki so relevantne za funkcijo tutorja študenta, 
-  izjavo o znanju angleškega jezika, če se prijavljajo za tutorja za tuje študente. 
 

Tutor študent, ki želi ponovno opravljati to funkcijo posredujejo samo prijavo na razpis (brez 
navedenih prilog).  

Kandidati za tutorje študente morajo svoje prijave z ustreznimi prilogami posredovati do 
vključno 7. 9. 2018 v Referat za študente UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper. 
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