
   

 

V skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na Zdravstveni fakulteti, sprejetim na 27. redni seji Senata 
Zdravstvene fakultete, dne 23. 4. 2012 in sklepom 25. redne seje Senata Zdravstvene fakultete, dne 
14. 4. 2020, objavljamo 

 
JAVNI RAZPIS 

 
za prijavo na prosta mesta pri izbirnem predmetu Študentsko tutorstvo v štud. letu 2020/2021. 

 
 

1. Opredelitev pojmov 
Uvajalno študentsko tutorstvo je oblika dela študenta tutorja, ki svetuje študentom (novincem) glede 
njihovih študijskih in življenjskih vprašanj na Univerzi v Ljubljani, kar naj bi jim olajšalo študij oziroma 
pomagalo premostiti težave v novem življenjskem okolju in na novi težavnostni stopnji izobraževanja 
pri prehodu iz učenja v študij. 
Tutor študent je lahko redni ali izredni študent UL ZF, ki je vpisan najmanj v drugi letnik študija na prvi 
ali drugi stopnji študija in je izbran na razpisu za tutorsko delo. 
Tutorand je študent UL ZF, ki je v tutorskem sistemu prejemnik pomoči in svetovanja tutorja učitelja 
ali tutorja študenta. Tutorand je lahko vsak redni ali izredni študent fakultete na prvi ali drugi stopnji 
študija.  
 
2. Naloge in obveznosti tutorja študenta so: 
- upoštevanje varovanja osebnih podatkov tutorandov (podpis ustrezne izjave v primeru izbire), 
- udeležba na izobraževanju za tutorstvo (predvidoma v septembru 2020), 
- potrditev letnega delovnega načrta, 
- izvajanje tutorskih ur oz. tutorske pomoči in svetovanja v obliki stalne komunikacije s tutorandi, 
- vodenje evidence tutorskega dela s tutorandi in oddaja letnega poročila, 
- promocija tutorstva,  
- aktivno sodelovanje pri organizaciji in udeležba na dogodkih, pri katerih sodelujejo tutorji študenti  
  (sprejem brucev, razdeljevanje uniform, Informativa, informativni dan, dan tutorjev, uvajanje  
   naslednje generacije tutorjev – obvezna polna udeležba), 
- udeleževanje skupnih sestankov tutorjev študentov (obvezna redna udeležba) in povezovanje s  
  koordinatorjem  tutorjev študentov, 
- pridobitev pozitivne ocene s strani tutorandov in koordinatorja tutorjev študentov. 
 
3. Nagrajevanje tutorskega dela 
Nalog in obveznosti ni mogoče »ponavljati« v prihodnjem študijskem letu - v primeru nezadostnega 
opravljanja obveznosti je potrebno na Komisijo za študijske zadeve ZF vložiti prošnjo za izbiro drugega 
izbirnega predmeta, ki ga bo študent lahko vpisal šele v naslednjem študijskem letu. 
 
Pozitivno ocenjeno delo tutorja študenta se  skladno z učnim načrtom nagradi s 3 ECTS. 
 
4. Razpisano število mest za tutorje študente po posameznih študijskih programih (v štud. l. 2020/21): 
- BA: 2 mesti - možnost prijave na izbirni predmet za študente tretjega letnika, 
- DT: 3 mesta - možnost prijave na izbirni predmet za študente tretjega letnika, 
- FT: 3 mesta - možnost prijave na izbirni predmet za študente drugega in tretjega letnika, 
- LZP: 2 mesti - možnost prijave na izbirni predmet za študente tretjega letnika, 
- OP:  2 mesti - možnost prijave na izbirni predmet za študente drugega in tretjega letnika, 
- RT:  3 mesta - možnost prijave na izbirni predmet za študente tretjega letnika, 
- SI: 3 mesta - možnost prijave na izbirni predmet za študente tretjega in četrtega letnika, 
- ZN: 5 mest - možnost prijave na izbirni predmet za študente drugega in tretjega letnika,  
- FT II. stopnja: 2 mesti - možnost prijave na izbirni predmet za študente drugega letnika, 
- RT II. stopnja: 2 mesti - možnost prijave na izbirni predmet za študente drugega letnika, 
- ZN II. stopnja: 2 mesti - možnost prijave na izbirni predmet za študente drugega letnika. 



   

 

 
5. Pogoji za prijavo na strani kandidata: 
- ima status študenta in ni študent prvega letnika, 
- pozna sistem, namen in dolžnosti tutorskega sistema/tutorja, 
- pozna študijski program, 
- dobro pozna pravice študenta in delovanje ZF (poznavanje pedagoškega osebja, načinov preverjanja 
znanja in drugih obveznosti študentov povezanih s študijskim procesom), tudi delovanje študentskih 
organov na ZF in ostalih študentskih organizacij, 
- pozna širšo študentsko problematiko in razpolaga s pomembnimi informacijami za študente, 
- je komunikativen in razumevajoč, 
- študent lahko izbere izbirni predmet le enkrat tekom študija. Izjema je koordinatorstvo študentskega 
tutorstva, ki se lahko izbere po predhodnem izvajanju študentskega tutorstva. 

 
6. Postopek prijave 
Kandidati za mesto tutorja študenta naj pisne vloge – izpolnjen obrazec z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev in motivacijskim pismom - oddajo v Vložišče ZF. Na kuverti naj bo jasno označeno: »Prijava - 
Študentsko tutorstvo 2020/21«. Če to zaradi izrednih razmer, povezanih s koronavirusom, ne bo 
mogoče, se prijave (skenirani dokumenti) pod enako oznako oddajajo elektronsko na naslov: 
irena.smrkolj@zf.uni-lj.si. Rok za prijavo je 10. maj 2020. 
 
7. Kriteriji izbora: 
- izpolnjevanje pogojev (točka 5), 
- izkušnje pri delu z ljudmi (npr. prostovoljstvo), 
- uspešnost pri študiju – povprečna ocena do datuma prijave, 
- sodelovanje študentov iz vseh višjih letnikov (2+) na posamezni študijski smeri, 
- preteklo sodelovanje pri organizaciji dogodkov na ZF, 
- pri izboru tutorja za študente s posebnim statusom se upošteva poznavanje pravic študentov s 
posebnim statusom - prednost imajo študenti z že pridobljenim posebnim statusom, 
- pri izboru tutorja za tuje študente se upošteva aktivno znanje angleškega jezika - pri izboru imajo 
prednost študenti, ki izkažejo znanje tudi drugih tujih jezikov ali so sami opravili izmenjavo izven 
Slovenije, 
- pri izboru tutorja za študente športnike se upošteva poznavanje pravic študentov s statusom 
vrhunskega športnika – prednost imajo študenti z že pridobljenim statusom vrhunskega športnika.  

 
8. Postopek izbora in način obveščanja tutorjev študentov 
Izbor tutorjev študentov opravi Komisija za tutorstvo po pregledu pisnih vlog in opravljenih morebitnih 
dodatnih intervjujih. Izbrane in neizbrane kandidate za tutorje študente se v roku 45 dni obvesti o 
izboru – obvestilo prevzamejo v Vložišču ZF. Če to zaradi izrednih razmer, povezanih s koronavirusom, 
ne bo mogoče, bodo izbrani študenti sklepe prejeli po elektronski pošti. V primeru, da imenovani tutor 
študent ne pridobi statusa študenta za študijsko leto, za katerega je bil imenovan, se poskusi pridobiti 
novega kandidata, sicer se predvideno število študentov na tutorja ustrezno prerazporedi med ostale 
imenovane tutorje študente. 

 
  

Ljubljana, 14. 4. 2020                 Informacije pripravila  
       Komisija za tutorstvo    
 Prodekanja za študijske zadeve  
     doc. dr. Martina Oder      


