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1  UVODNI POZDRAV 

 

Valentina Syla, koordinator študentskega tutorstva v študijskem letu 2018/19 

Spoštovani, 

pričelo se je novo študijsko leto in tutorske vloge so oddane svežim in spočitim obrazom, 

mene pa je doletela čast, da lahko kot koordinator študentskega tutorstva na Zdravstveni 

fakulteti v študijskem letu 2018/19 podam nekaj uvodnih besed kot popotnica temu biltenu.  

V veselje mi je bilo, da sem lahko sodelovala s skupino 26 študentov tutorjev, kar je največ 

do sedaj. Biti član in vodja takšne ekipe je prijetno, a hkrati zelo odgovorno in težko delo. 

Zavzemala sem se za enakopravnost vseh članov družine študentov tutorjev in za prijetno 

delovno okolje, ki je prineslo dobre rezultate. Zaradi tesnega povezovanja s Študentskim 

svetom Zdravstvene fakultete in Študentsko organizacijo Zdravstvene fakultete so tutorji v 

študijskem letu 2018/19 sodelovali na ogromnem številu dogodkov, kjer so ponosno 

zastopali našo fakulteto. Med bolj pomembnimi so bili Sprejem brucev, Informativa 2019 

in Informativni dnevi, kjer so študentje podajali informacije mlajši populaciji, ki je na 

fakulteto vstopala prvič ali se je še odločala o vpisu.  

Med študijskim letom so bili zelo aktivni tudi tutorji, ki 

so delovali na mednarodnem področju, dodelili smo 

tudi vlogo tutorki za študente starše, tutorki za študente 

s posebnim statusom in tutorju za študente športnike. 

Zaživelo je tudi tutorstvo na drugi stopnji, kjer se je 

pokazalo, da starejši tutorji niso pomembni samo za 

študente 2. stopnje, ampak so jih zelo potrebovali tudi 

študenti višjih letnikov na 1. stopnji.  

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem študentom 

tutorjem, saj je vsak od njih doprinesel delček k 

mozaiku, ki smo ga sestavljali skozi študijsko leto. 

Posebna zahvala gre tudi doc. dr. Barbari Domajnko, ki 

mi je stala ob strani in bila vedno pripravljena poslušati, 

ko sem potrebovala nasvet ali spodbudo.  

Naj zaključim s besedami Toneta Pavčka: ''Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.'' In prišli smo 

do konca še enega študijskega leta delovanja tutorjev na Zdravstveni fakulteti Univerze v 

Ljubljani. Prihajajo novi obrazi, nove ideje, a vsaka skupina študentov, ki se od tutorstva 

poslavlja, pusti svoj pečat. Prepričana sem, da je prijeten pečat pustila tudi ekipa, s katero 

sem sodelovala v študijskem letu 2018/19. Novi ekipi pa želim, da so inovativni, 

samoiniciativni in polni zagona za nove izzive.   

Slika 1 Valentina Syla, koordinator 

študentskega tutorstva 
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2  TUTORSTVO NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI 

 

Na Univerzi v Ljubljani je tutorstvo opredeljeno kot sistematično vodenje študentov skozi 

študij, ki se osredotoča na njihov akademski in osebnostni razvoj. Glede na to kdo je v 

vlogi tutorja, kakšno obliko pomoči nudi in komu je tutorska pomoč namenjena, v grobem 

tutorstvo delimo na: 

- učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji 

- študentsko tutorstvo, kjer študentje nudijo pomoč praviloma študentje višjih 

letnikov. 

Tutorji učitelji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o različnih temah, kot 

so: izbira študijskih predmetov in nadaljevanje študijske poti, kariernih možnostih in drugih 

vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija. Kvalitetna izvedba tutorstva tako 

olajša študij študentom in s tem pripomore k višanju študijske prehodnosti, prejemnikom 

tutorske pomoči pa znatno poveča kvaliteto študija. 

Namen študentskega tutorstva je prav tako nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. 

Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko 

študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Študentsko 

tutorstvo je pomembna aktivnost, ki obogati tako tutorje študente kot tudi njihovo skupino 

študentov. Tutorja opremi z novimi izkušnjami in znanji, med tutorjem in študenti pa se 

običajno stkejo vezi zaupanja, ki pripomorejo k bolj pozitivnem pristopu k študiju, večji 

medsebojni povezanosti študentov in boljšim študijskim rezultatom. 

Tutorstvo na Zdravstveni fakulteti se lahko izvaja v naslednjih oblikah: 

- uvajalno tutorstvo za študente novince, namenjeno študentom prvih letnikov 

posameznih študijskih programov, 

- tutorstvo za študente s posebnim statusom, namenjeno študentom, ki imajo ali 

pridobivajo posebni status na ZF, da se jih usmerja pri vključevanju v študijsko delo 

in akademsko življenje ter uveljavljanju potrebnih prilagoditev pri izpolnjevanju 

študijskih obveznosti, 

- tutorstvo za tuje študente, namenjeno tujim študentom, vpisanim na ZF, da čim 

uspešneje premagajo kulturne razlike in se privadijo okolju v Sloveniji. 
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3  SEZNAM ŠTUDENTOV TUTORJEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM IME IN PRIIMEK POSEBNE VLOGE 

Babištvo 
Patricija Detiček 
Nika Juvan 
Neža Rode 

Namestnica koordinatorja 

 

Tutor za študente starše 

Sanitarno inženirstvo 
Gorazd Levičnik 
Tina Šaula 
Karmen Gorše 

 

Laboratorijska zobna 
protetika 

Tina Leskovec 
 
Tadeja Ivančič 
Triša Klobučar  
 

Tutor za študente s posebnim 
statusom 
 
Pomočnik tutorja za študente s 
posebnim statusom 

Fizioterapija 
Ana Jug 
Samanta Rituper 
Alma Skenderović 

Pomočnik tutorja za tuje študente 

Radiološka tehnologija 
Gregor Jerebic 
Jaro Milič 
Matej Jurjević 

 

Zdravstvena nega 

Valentina Syla 
Santini Buzuk 
Patricija Sevšek 
Ismet Halilović 

Koordinator študentskega tutorstva 

 

 

 

Delovna terapija 
Edita Alekić 
Valentina Jevšnik 
Eva Rojko 

 
Tutor za tuje študente 

 

Ortotika in protetika 
Mitja Zorič 
Nika Rebec 

Tutor za študente športnike 

 

Fizioterapija  
2. stopnja 

Ana Faganelj 
Katja Stanonik 

Pomočnik tutorja za tuje študente 

 

Radiološka tehnologija  
2. stopnja 

Zorica Malinova 
Teja Hribar 
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4  MESEČNI PREGLED AKTIVNOSTI TUTORJEV 

 

September 2018 Uvodni sestanek tutorjev in določanje funkcij 
Srečanje tutorjev s predstojniki oddelkov in mentorji letnikov 
Priprava na novo študijsko leto 
1. sestanek tutorjev (delavnica) 
Priprava na sprejem novih študentov (izdelava brošur, e-mailov, 
predstavitvenih gradiv) 
Priprave na sodelovanje na Pozdravu brucem na Kongresnem trgu 
Sodelovanje pri izobraževanju mentorjev 
Pomoč pri podelitvi diplom 
Sodelovanje pri pomerjanju uniform 
Oblikovanje ocenjevalnega kriterija za tutorje, dogovor o izpolnjevanju 
obrazcev 
 

 
Oktober 2018 

 
Sprejem brucev na Zdravstveni fakulteti 
Pozdrav brucem na Kongresnem trgu 
Pomoč, svetovanje, usmerjanje študentov 
Sestanki s 1. letniki (določanje predstavnika letnika, predstavitev delovanja 
Zdravstvene fakultete in njenih organov) 
2. sestanek tutorjev 
Pomoč pri sejmu literature 
Pomoč pri izvedbi stojnice na fakulteti 
 

 
November 2018 

 
Izvajanje tutorskih nalog 
Sodelovanje pri Dnevih sanitarnega inženirstva 
Sodelovanje pri izvedbi Radiološkega kongresa 
Pomoč pri volitvah Študentskega sveta Zdravstvene fakultete 
Zdravstveni vikend v Selcah 
3. sestanek tutorjev 
 

 
December 2018 

 
Pomoč študentom, odgovarjanje na sporočila 
Tutorske naloge 
Delavnica Vprašaj tutorja 
Pomoč pri izvedbi Božičnega standup-a 
Razdeljevanje uniform 
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Januar 2019 

 
4. sestanek tutorjev  
Priprave na Informativo 2019 (izdelava zloženk, postavitev stojnice, 
rekviziti) 
Sodelovanje na Informativi 2019 
Priprava za Informativne dneve  
Pomoč študentom med izpitnim obdobjem 
Podelitev diplom 
Sprejem tujih študentov  
 

 

Februar 2019 

 

Priprava na informativne dneve 

Pomoč pri vpeljevanju tujih študentov v študij na Zdravstveni fakulteti 

Sodelovanje na informativnih dneh Zdravstvene fakultete 

Individualna pomoč študentom 

 

 

Marec 2019 

 

Individualne konzultacije s tutorji glede števila izbranih ur 

Pomoč in svetovanje študentom 

 

 

April 2019 

 

Akademski zbor 

Promocija tutorstva 

 

 

Maj 2019 

 

Promocija tutorstva po posameznih letnikih 

Dan tutorstva 

Babiški teden 

Razstava študentov ortotike in protetike 

Dan zdravja v UKC Ljubljana 

 

 

Junij 2019 

 

Sodelovanje pri izvedbi 2. študentske konference Študentske sekcije ZFS 

Evropski dan zobnih tehnikov 

Promocija tutorstva 

 

 

September 2019 

 

Pisanje prispevkov za bilten 

Pisanje in oddaja končnega poročila tutorskega dela posameznih tutorjev 

Samoevalvacija tutorskega dela 

Ocenjevanje tutorjev 
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5  UVODNI SESTANEK ZA TUTORJE 

 

Uvodni sestanek za tutorje se je odvijal 3.9.2018, že pred začetkom študijskega leta. Ta 

sestanek je po svoje izredno pomemben, saj se tam med seboj spoznamo vsi tutorji iz 

vseh študijskih smeri, prav tako pa pripravimo načrt dela in se seznanimo z dogodki, ki 

bodo potekali v nadaljnjem študijskem letu. Na samem sestanku smo izvedeli kakšna je 

naša vloga kot tutor, koliko ur naj bi obsegal izbirni predmet študentsko tutorstvo in na 

podlagi česa se dodeli končna ocena. Na uvodnem sestanku smo prav tako izvolili 

koordinatorja tutorjev ter se že dogovarjali za izvedbo prvega dogodka - sprejem brucev. 

Za sprejem brucev smo morali med drugim pripraviti tudi PowerPoint predstavitev, v 

katerega smo vključili vse napotke, ki bi študentom koristili tako v času študija kot tudi v 

prostem času. Koordinatorica je podala svoje mnenje in vizijo, kako naj bi sam dogodek 

potekal, nato pa smo se vključili tudi tutorji s svojimi idejami ter s skupnimi močmi sestavili 

načrt, da bo sprejem predvsem za bruce kar se da sproščujoč in zabaven. Izdelali smo 

tudi nekaj plakatov z našo vizijo tutorstva.  

 

Pripravila: Patricija Sevšek (smer zdravstvena nega) 

  

Slika 3 Dogovori sodelovanja Slika 2 Vizija in slogan 
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6  SPREJEM BRUCEV NA ZDRAVSTVENI FAKULTETI  

 

Prvi študijski dan je za nove študente Zdravstvene fakultete zelo pomemben. Na ta dan, 

1.10.2018, smo bili tutorji že zelo zgodnji in se že okoli 7. ure zjutraj dobili na fakulteti. 

Najprej smo si razdelili majice in akreditacije z našim imenom priimkom in smerjo študija, 

z namenom, da nas bruci lažje prepoznajo in vprašajo za pomoč.  

Poudarek je bil predvsem na usmerjanju brucev in podajanju koristnih informacij, saj sta 

jim fakulteta in študentsko življenje še nepoznana. Na začetku so imeli uvodno 

predstavitev, kjer so na kratko slišali nekaj besed o fakulteti, pozdravilo jih je tudi vodstvo 

fakultete in nekaj študentov. Nato smo jih pospremili do predavalnic ločenih glede na 

študijsko smer.  Tam se jim je najprej predstavil mentor letnika. Ko je mentor zaključil s 

svojo predstavitvijo, smo bili na vrsti tutorji. Predhodno smo se pripravili na predstavitev, v 

katero smo vključili vse koristne napotke, ki bi bili študentom v pomoč. Predstavili smo jim 

našo knjižnico, predavalnice v katerih bo potekala večina njihovih predavanj ter kabinete 

za opravljanje kliničnih vaj. Naredili smo jim tudi skupni mail in Facebook skupino, preko 

katerih bodo prejemali razna gradiva in obvestila v povezavi s študijem. Pokazali smo jim 

tudi spletno stran fakultete ter jim predstavili spletno učilnico in sistem VIS. Na kratko smo 

jim predstavili tudi obštudijske dejavnosti, seznanili smo jih z javnim prevozom, 

študentskimi domovi v bližini naše fakultete ter kje si lahko uredijo študentske bone in kje 

v bližini jih lahko uporabijo. 

Podali smo jim tudi naše 

kontaktne podatke, preko katerih 

se lahko obrnejo na nas v 

primeru vprašanj, dilem ali težav. 

Za konec smo jih seveda 

seznanili tudi s spoznavnim 

žurom vseh fakultet, kjer se 

lahko po napornem prvem dnevu 

sprostijo ter spoznajo nove 

prijatelje in sošolce s katerimi se 

bodo skupaj spoprijeli z novimi 

izzivi v prihajajočem študijskem 

letu. 

 

Pripravila: Patricija Sevšek (smer zdravstvena nega) 

  

Slika 4 Sprejem brucev 
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7  POPOLDANSKO DOGAJANJE NA KONGRESNEM TRGU  

 

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, smo se tutorji v popoldanskem času odpravili na Kongresni 
trg, kjer smo sprejeli bruce Univerze v Ljubljani na družabnem dogodku Pozdrav brucem 
2018. Prireditev, ki se je začela ob 16. uri, je postregla z živahnim programom kjer ni 
manjkalo glasbe, smeha in športnih aktivnosti. Uradni del s slavnostnim odprtjem se je 
začel ob 17. uri. Brucem so dobrodošlico izrekli rektor Univerze v Ljubljani, predsednica 
Študentskega sveta Univerze Ljubljana ter župan Mestne občine Ljubljana. Program se je 
zaključil ob 20. uri. Sodelovalo je 32 fakultet in 3 akademije. Tradicionalni pozdrav brucem, 
ki vsako leto poteka na Kongresnem trgu v Ljubljani, je postregel še s predstavitvijo 
obštudijskih dejavnosti članic Univerze v Ljubljani, partnerji dogodka pa so popestrili 
dogajanje s spremljevalnim programom. Naša fakulteta je tja odšla v ekipi 9 tutorjev 
različnih študijskih smeri, ker smo podajali informacije o naših študijskih programih in za 
novopečene študente pripravili nekaj zanimivih aktivnosti.  
 

Pripravil: Ismet Halilović (smer zdravstvena nega) 

 

  

Slika 5 Pozdrav brucem na Kongresnem trgu 
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8  RADIOLOŠKI KONGRES  

 

Skupina tutorjev študentov Zdravstvene fakultete je pomagala pri izvedbi prvega 

Radiološkega kongresa, ki je potekal 8. novembra 2019 ob 17. uri v predavalnici 

Zdravstvene fakultete. Na letošnji mednarodni dan radiologije in radiološke tehnologije, ki 

se vsakoletno obeležuje 8. novembra, smo v Sloveniji prvič s svečano prireditvijo in 

strokovnimi predavanji proslavili 123. obletnico odkritja rentgenskega sevanja. Naslov 

strokovno-znanstvenega posveta je bil Radiološki posegi na srcu. Tutorji smo pomagali pri 

pripravah, registraciji in usmerjanju udeležencev na prireditvi. Prav tako smo pomagali pri 

usmerjanju ob odmoru, med predavanji in pri pogostitvi v prostorih fakultete. Z največjim 

veseljem smo se tutorji kongresa udeležili tudi sami ter napeli ušesa ob odličnih 

predavanjih naših starejših in izkušenejših kolegov. 

 

Pripravil: Gregor Jerebic (smer radiološka tehnologija) 

 

 

 

 

  

Slika 6 Radiološki kongres 
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9  ZDRAVSTVENI VIKEND 

 

V petek 16.11.2018 smo se študentje tutorji zbrali pred Zdravstveno fakulteto in se 

odpravili na težko pričakovan Zdravstveni vikend v Selce. Ob prihodu je sledila namestitev 

in uvodno predavanje. Namen vikenda je bil spoznavanje in tkanje novih prijateljskih vezi, 

ter izdelava plana za preostalo šolsko leto. V treh dneh so se zvrstili izobraževalni, športni 

in zabavni dogodki. V soboto smo se najprej udeležili team-building delavnice, nato je 

sledilo predavanje STA potovalne agencije, pridružila pa sta se nam tudi profesorja 

fakultete in nam povedala vse potrebno o pisanju diplomskega dela. Po kosilu sta sledili 

še delavnici “To bo moj poklic” in “Projektno delo”, pred večerjo pa smo se sprostili ob 

športnih igrah. Večer je minil v sproščenem vzdušju ob glasbi. V nedeljo smo se dopoldne 

zbrali še na zaključnem sestanku, kjer smo naredili evalvacijo vikenda, nato pa se počasi 

vrnili proti Ljubljani. 

 

Pripravila: Samanta Rituper (smer fizioterapija) 

  

Slika 7 Zdravstveni vikend 
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10  INFORMATIVNI DNEVI  

 

Tako kot vsako leto, sta tudi v  letošnjem študijskem letu na Zdravstveni fakulteti potekala 
informativna dneva, kjer so lahko bodoči študenti pridobili uporabne informacije v zvezi s 
študijem na naši fakulteti. Informativna dneva sta potekala v petek, 15. februarja, ob 10. in 
ob 15. uri in v soboto, 16. februarja, ob 10 uri. Tutorji vseh študijskih programov smo 
bodoče študente usmerjali po celotni Zdravstveni fakulteti, kjer se je vsaka študijska smer 
podrobneje predstavila. Bodoči študenti so prejeli predstavitvene zloženke za posamezno 
smer ter natančen predmetnik. Predstavljeni so bili pogoji 
za vpis, predmetnik, pogoji za napredovanje v višji letnik, 
potek študija, mednarodne izmenjave ter možnosti za 
nadaljevanje študija. Tutorji so bodočim študentom podali 
še druge koristne  informacije o študiju, o možnostih 
prevoza do fakultete, lokacijah študentske prehrane ter 
lokacijah, kjer bojo potekale klinične vaje. Nato so si 
bodoči študentje, skupaj s tutorji in mentorji, lahko ogledali  
opremljene kabinete, kjer potekajo kabinetne vaje. Lahko 
so si  ogledali celo simulacijo oživljanja v enem izmed 
kabinetov zdravstvene nege. Tisti, ki so želeli, so lahko 
tudi sodelovali. Tutorji so bili odprti za vsa vprašanja. 
 

Pripravil: Ismet Halilović (smer zdravstvena nega) 

  

Slika 8 Študentje zdravstvene nege na 

informativnih dneh 

Slika 10 Prikaz nudenja nujne medicinske pomoči Slika 9 Prikaz aktivnosti na vajah 
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11  BABIŠKI TEDEN 

 

Vsako leto študentke babištva priredimo babiški tek, stojnice in kongres v čast 

Mednarodnega dneva babištva, ki je 5. maja. Študenti babištva smo s pomočjo 

Študentskega sveta Zdravstvene fakultete priredili Babiški tek in Prvi študentski babiški 

kongres. 

BABIŠKI TEK  

Dan babiškega teka, 7.5.2019 se je začel že ob deveti uri zjutraj, ko smo postavili 
izobraževalne stojnice, ki so ostale tam cel dan. Vsaka stojnica je imela svojo temo in svoje 
študentke babištva, ki so jo predstavljale mimoidočim. Predstavljale smo pravilno 
rokovanje z dojenčkom, kontracepcijo, študij babištva in drugo. Ob deseti uri se nam je 
pridružila skupina iz vrtca in skupaj smo se ogreli. Sledil je tek z malčki, proga je bila dolga 
20 metrov. Vsi otroci so dobili tudi svoje balončke. Ob petih se je pričel tek za odrasle. 
Najprej smo se pod vodstvom Ceneta Prevca vsi ogreli, nato pa smo se odpravili na tek. 
Na koncu smo se posladkali z jabolki. Obiskala nas je celo Irena Yebuah Tiran. Čez cel 
dan pa smo zbirali tudi prostovoljne prispevke za dobrodelno organizacijo Anina zvezdica. 

 

 

 

  

Slika 12 Babiški tek Slika 11 Babiški teden 



 

17 

 

PRVI ŠTUDENTSKI BABIŠKI KONGRES 

Letos smo 29.5.2019 izvedli prvi študetski babiški kongres z naslovom: Postopki med 

porodom - ‘Ali je to res potrebno?’. Povabili smo predavatelje različnih profilov, ki so nam 

predstavili naslednje teme: 

 Epiziotomija (Rosemarie Franc, dipl. bab.) 

 Pritisk na fundus (Sara Vodopivec, dr. med, specializantka ginekologije in 

porodništva in mag. Gorazd Kavšek, dr. med., specialist ginekologije in 

porodništva, predstojnik KOP UKC Ljubljana) 

 Kiwi/Vakuum (Lea Bombač, dr. med, specializantka ginekologije in porodništva) 

 Vpliv protibolečinskih sredstev na mamo in otroka (asist. dr. Alenka Kovačič, mag. 

farm., spec.) 

 Psihične posledice postopkov med porodom (doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, 

univ., dipl. psih., spec. klin. psih.) 

 Posledice postopkov med porodom na otroka (asist. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, 

dr. med. ter Petra Bratina, dr. med.) 

 Kongres je bil vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj tako je bilo z udeležbo 

možno pridobiti licenčne točke. Kongres smo zaključili z diskusijo in pogostitvijo. 

 

Pripravila: Neža Rode (smer babištvo) 
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12  DAN TUTORSTVA  

 

Dan tutorstva postaja tradicionalni informativni dan za vsakoletne bodoče tutorje na 

Zdravstveni fakulteti. Na stojnici smo se 8.5.2019 menjali študentje tutorji vseh študijskih 

programov. Mimoidoči študenti, ki so se zanimali za izbirni predmet tutorstvo, so lahko 

pridobili vse informacije o izvedbi izbirnega predmeta, aktivnostih tutorjev in dogodkih, na 

katerih sodelujemo. Prav zabaven izziv pa se mi je zdel, kako drugim študentom razložiti 

oz. približati delovanje tutorja na fakulteti, vso motiviranost, odprto komunikacijo in 

predvsem to, da gre v osnovi za samoiniciativno organizacijo dela skozi študijsko leto. 

Poleg vsega pa je pomembna želja pomagati, deliti svoje izkušnje študentom nižjih 

letnikov. Odziv je bil pozitiven in zanimanja za izbirni predmet je bilo veliko.  

Pripravila: Alma Skenderović (smer fizioterapija) 
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13  OSTALI DOGODKI 

 

POMERJANJE IN RAZDELJEVANJE UNIFORM 

Konec septembra je na fakulteti potekalo pomerjanje uniform za študente prvega letnika. 

Gre za bela zaščitna oblačila, ki ustvarjajo oz. dajejo občutek medsebojne pomoči. 

Študenti vseh smeri jih potrebujejo za klinične vaje na različnih lokacijah, glede na smeri 

pa se razlikujejo po našitih barvnih znakih Zdravstvene fakultete kjer je dodana študijska 

smer. Predno študentje uniforme naročijo imajo možnost, da jih tudi pomerijo. Tutorji smo 

poskrbeli, da je septembra pomerjanje, decembra pa razdeljevanje uniform potekalo hitro 

in nemoteno, hkrati pa smo že imeli prve stike z novimi študenti fakultete in poskušali 

ustvariti čim bolj sproščeno vzdušje.  

Pripravila: Samanta Rituper (smer Fizioterapija) 

 

PODELITEV DIPLOM 

Dvakrat letno se naši diplomanti, njihovi spremljevalci in profesorji naše fakultete udeležijo 

slavnostne podelitve diplom. Na tem pomemben dogodku tutorji poskrbimo za dobro 

počutje udeležencev, usmerjanje le-teh, skrbimo pa tudi za sedežni red in garderobo. Vsi 

navzoči želimo, da podelitev diplom predstavlja vsem lepo in pozitivno izkušnjo, saj 

predstavlja tako za  diplomante kot tudi za njihove spremljevalce veliko prelomnico v 

življenju.  

Pripravil: Mitja Zorič (smer Ortotika in protetika) 

 

DAN ZDRAVSTVENE FAKULTETE 

Tutorji študentje smo tokrat pomagali pri izvedbi Dneva Zdravstvene fakultete, ki je potekal 

9. Marca 2019. Na slovesnosti so se podeljevala priznanja za vidne dosežke pri 

obštudijskih dejavnostih, priznanja za uspeh pri študiju ter diplomske listine diplomantom 

študijskih programov 2.stopnje. Tutorji smo usmerjali nagrajence in vse povabljene na 

prireditev. Po koncu slovesnosti smo jih usmerili proti pogostitvi, kjer smo poklepetali ob 

grižljajih okusne hrane.  

Pripravil: Mitja Zorič (smer Ortotika in protetika) 
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14  DOGAJANJE NA MEDNARODNEM PODROČJU 

 

Priprave na sprejem študentov na Erasmus+ izmenjavi so se začele približno dva meseca 

pred njihovim prihodom. Začele so se s sestankom, ki je potekal 20. 11. 2018, kjer smo se 

pogovorili o aktivnostih v zvezi z letošnjimi Erasmus+ izmenjavami in sprejemom tujih 

študentov. Poleg vseh treh študentk tutork za tuje študente, sta bili prisotni tudi doc. dr. 

Barbara Domajnko in mag. Barbara Babnik ter referentka Natalija Plankl. Okvirno smo se 

dogovorile, kako bo potekal sprejem tujih študentov ter kakšne so naše naloge tekom 

njihovega bivanja v Ljubljani.  

Drugi sestanek je nato sledil 17. 12. 2019, kjer smo začeli z načrtovanjem poteka dneva 

sprejema tujih študentov. Vsaka študentka tutorka (po dogovoru na sestanku) je 

kontaktirala približno tretjino prihajajočih študentov in jim ponudila pomoč pri urejanju 

bivanja, stvari v zvezi s študijem, urejanje prevoza po Ljubljani, prevoza iz mesta prihoda 

do Ljubljane ipd. Za vse tuje študente smo na Facebooku ustvarile tudi skupino v katero 

so bili študentje (z njihovim strinjanjem) tudi dodani. Tutorke smo jim bile ves čas (kot 

»Student buddies«) dostopne preko Facebooka in maila. Sledile so priprave na dan 

sprejema študentov. Zadolžene smo bile za pripravo kratkih delavnic za medsebojno 

spoznavanje.  

Nekateri študenti so na izmenjavo prišli že januarja, za večino pa se je vse skupaj začelo 

2. 1. 2019, ko je tudi potekal »Erasmus+ info day«. Najprej so se vsi študenti prijavili in 

prejeli pripravljene dokumente potrebne za študij, urejanje študentskih bonov, IJPP 

vozovnice itd. Po programu je nato sledil nagovor dekana, kratka predstavitev Slovenije, 

predstavitev vloge Erasmus koordinatorja, predstavitev ŠOU Ljubljana, dogajanje na 

fakulteti pa smo zaključili z nekaj »ice breakerji« - igre za medsebojno spoznavanje in 

sprostitev ozračja. Sledil je krajši odmor za kavo, nato pa smo se odpravili na voden ogled 

Ljubljane, kjer smo si ogledali Ljubljanski grad, staro mestno jedro, mestno hišo, Prešernov 

trg, Tromostovje. 
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15  INTERVJU Z ERAZMUS ŠTUDENTI 

 

RESI IN LIEKE 

Resi in Lieke sta študentki delovne terapije iz Norveške, ki 

sta prišle na izmenjavo v Slovenijo z razlogom, da vidita 

kako pri nas poteka delovna terapija. Za izmenjavo pri nas 

sta se odločili zaradi jezika- angleščine in ker sta lahko prišli 

skupaj, kar v drugih državah ni bilo mogoče. Od izmenjave 

pričakujeta, da bosta nabrali veliko novih izkušenj ter videli 

potek procesa obravnave uporabnikov, kakršen je pri nas. 

V tem času bi si radi ogledali Bled ter Postojnsko jamo. 

 

ALBERTO 

Alberto je študent, ki prihaja iz Španije. Za Slovenijo se je 

odločil, ker mu je kot dežela zelo všeč in jo je želel videti. Za 

zdravstveno fakulteto so mu svetovali njegovi profesorji. Študira 

zdravstveno nego ter si želi, da bi tukaj dobil nove izkušnje ter 

spretnosti. Želi si videti Klinični center v Ljubljani ter potek dela 

na intenzivni negi. Rad bi spoznal nove ljudi, od katerih se bo 

lahko veliko naučil. Poleg Ljubljane si želi ogledati Maribor ter 

Bled.  

 

MARK 

Mark je študent radiološke tehnologije in prihaja iz Portugalske. 

Na izmenjavo v Slovenijo je prišel s prijateljem, s katerim skupaj 

pripravljata raziskovalno nalogo. Želita si ogledati novejše 

naprave in tehnike ter jih primerjati z njihovimi. Pravita, da sta 

prišla po novo zalogo znanja in kompetenc, da bosta lahko 

doma dokončala nalogo ter se izkazala na njunem področju. 

Želita si obiskati trgovski center BTC ter naravne znamenitosti 

Slovenije.  

Pripravili: Ana Jug in Valentina Jevšnik (tutorki za tuje študente)  

Slika 13 Resi in Lieke, Erasmus študentki 

Slika 14 Alberto, Erasmus študent 

Slika 15 Mark, Erasmus študent 
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16  TUTORSTVO NA DRUGI STOPNJI 

 

Že nekaj časa pred začetkom študijskega leta 2018/2019 nam je bila dodeljena vloga, čast 

in obveznost, da bomo v novem študijskem letu opravljale naloge tutorjev. Z delom tutorjev 

smo se v preteklosti seveda že srečale - to so bili tisti vedno nasmejani in prijazni študentje 

višjih letnikov, ki smo jih lahko vedno pocukali za rokav ter jih spraševali glede izpitov, 

kolokvijev, zapiskov in se k njim zatekli po nasvete, kako čim lažje prebroditi čez študijsko 

leto. Tokrat smo bile na vrsti me, da svoje izkušnje delimo z mlajšimi ter jim olajšamo 

prehod študija iz prve na drugo stopnjo. V letošnjem študijskem letu sva si zadali kar velik 

izziv - biti super tutorke, opraviti pripravništvo in strokovni izpit, ter uspešno dokončati 

študij. Priznava, na začetku sva imeli kar nekaj pomislekov, kako bova vse to izpeljali. 

Predvsem sva premišljevali, kako bova v že tako prenatrpan urnik stlačili še tutorske 

obveznosti. Ampak saj veste kako pravijo - v slogi je moč in tako sva se podali v tutorske 

vode. Kljub temu, da do sedaj nisva bili nikoli tutorki, sva vedno z veseljem priskočili na 

pomoč in priskrbeli zapiske, če naju je kdo potreboval. Tudi letos sva svojo dolžnost jemali 

zelo resno in zavzeto, ter se trudili biti kar najboljša opora leto mlajšim študentom. Seveda 

je študij na drugi stopnji nekoliko drugačen v primerjavi s tistim na prvi. Na drugi stopnji se 

ukvarjamo predvsem z raziskovanjem, razumevanjem strokovne literature ter pisanjem 

seminarjev. Študijskega gradiva je toliko, kot ga premorejo spletne baze (neskončno 

mnogo) - čemu boš verjel in čemu ne, pa moraš presoditi sam. Kako torej stati ob strani 

študentom, če jim ne moreš ponuditi preverjenih zapiskov in nasvetov za učenje? S 

skupnimi močmi sva za študente namesto zlate bere zapiskov pripravile nabor člankov, ki 

so nama najbolj pomagali na poti do uspešno opravljenih obveznosti. Svetovali sva jim, 

katera predavanja so tista, ki naj si jih dobro zapomnijo, kje dobiti pomoč za učinkovito 

izvedbo vaj in jima obljubili, da naju lahko kadarkoli prosijo za pomoč. Študente sva 

opremili tudi s primeri, kako naj izgleda dobro napisana seminarska naloga, ter na kakšen 

način se pripravi predstavitev. Ker so študentje na drugi stopnji že povsem samostojni, 

nama ni bilo treba neprestano tekati naokrog in odgovarjati na maile, za kakšno manjšo 

zagato, pa sva bile vedno na razpolago. Zaradi tega nama je bilo včasih težko sodelovati 

s tutorji na prvi stopnji, saj je narava dela nekoliko drugačna in so se dejavnosti tutorstva 

na drugi stopnji precej razlikovale. Kljub temu sva se vedno, ko je bila priložnost, potrudite 

sodelovati in čim več prispevati k ekipi.  
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Na splošno je bilo največ dela na področju promocije študija, saj sva veliko truda vložili v 

pripravo promocijskega materiala, pripravo predstavitev in v aktivno sodelovanje na raznih 

informativnih dnevih ter Informativi. Medtem ko je ena (Ana) sodelovala predvsem na 

informativnih dogodkih, kjer je bodočim študentom delila nasvete in vse potrebne 

informacije za lažji začetek študijske poti, je druga (Katja) sodelovala tudi kot tutorka za 

mednarodne študente in bila aktivna predvsem pri delu z Erasmus+ študenti.  

Pripravili: Ana Faganelj, Katja Stanonik (smer fizioterapija) 

 

Vlogo tutorja so nama kolegi predstavili kot zabavno, zanimivo in poučno, zato sva sklenili, 

da se v njej preizkusiva tudi midve na drugi stopnji. Najina glavna naloga je bila pomoč 

študentom druge stopnje in sodelovanje s tutorji prve stopnje. Sami sva se vpisali v 2. 

letnik magistrskega programa, najino prvotno poslanstvo pa je bilo svetovati študentom  1. 

letnika druge stopnje. Po kratkem razmisleku sva ugotovili, da so tutorji na prvi stopnji 

študentje tretjega letnika- le ti pa nimajo nikogar na katerega bi se obrnili v tem času. Zato 

sva se odločili, da bova pomagali tudi njim, tako sva jim dajali nasvete in oporo glede 

diplomskega izpita, vprašanjih glede zagovora diplom, vpisa na drugo stopnjo ter iskanja 

pripravništva.Večina dela študentov na drugi stopnji je bila usmerjena v individualno 

pomoč, kjer sva podajali odgovore na različna vprašanja, jim svetovali glede predmetov in 

dajali priporočila v zvezi z učenjem za posamezne predmete. Udeležili sva se tudi veliko 

dogodkov, kjer sva bili v pomoč organizatorjem, hkrati pa sva imeli možnost spoznali veliko 

ljudi različnih profilov (Dan Zdravstvene fakultete, Dan tutorstva, različni kongresi, Dan 

zdravja v UKC Ljubljana, informativni dnevi, Informativa …). Pri sodelovanju na dnevu 

tutorstva sva spoznali, da  študentom pojem tutor in njegova vloga nista povsem znana. Z 

obrazložitvijo poslanstva tutorja sva privabili kar nekaj študentov, vendar pa je bilo 

zanimanje še vedno veliko manjše pri študentih druge stopnje kot pri študentih prve. 

Najverjetneje do tega prihaja zaradi vseh dodatnih obveznosti, ki jih ima večina študentov 

na drugi stopnji (družina, redna zaposlitev, opravljanje pripravništva ...). 

Tekoče študijsko leto se izteka in hvaležne smo za izkušnjo, ki smo jo pridobile kot tutorke. 

Pri delu smo se še bolj povezale med seboj, s profesorji in spoznale tutorje drugih študijskih 

smeri. Prepričane smo, da smo z našim sodelovanjem pripomogle k dobrim odnosom in 

prijetnejši študijski izkušnji na Zdravstveni fakulteti. Čeprav je bilo naporno, smo vesele, 

da smo vztrajale in pripeljale stvari do konca ter tako odhajamo za izkušnjo bogatejše.  

 

Pripravili: Teja Hribar in Zorica Malinova (smer radiološka tehnologija) 
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17  TUTORSTVO ZA ŠTUDENTE STARŠE 

 

Biti starš je po mojem mnenju najlepša in najpomembnejša naloga v življenju 

posameznika. Vsak starš želi le najboljše za svojega otroka: varen dom, dobro in zdravo 

hrano in ljubeče starše, ki imajo za svoje otroke dovolj časa. To je že samo po sebi dovolj 

težko, postane pa lahko še težje, če mora starš poleg tega še dokončati šolanje. Vsem 

ostalim strahovom, nalogam in izzivom se dodajo še obveznosti fakultete, strah pred 

finančno nestabilnostjo in tudi usklajevanja družinskega življenja z napornim urnikom 

fakultete. Tudi sama sem se soočala s podobnimi izzivi, ko sem postala študentka mama. 

Želela sem najti informacije o tem, kakšne ugodnosti in dolžnosti imajo študenti starši. Do 

njih sem prišla sama. Sem tudi študentka babištva, zato mi je delo z nosečnicami in 

materami blizu.  

Ker sem želela drugim študentom dati tisto, česar sem si sama želela, ko sem bila noseča 

študentka, sem postala tutorka študentov staršev. Ko sem prvič prevzela vlogo tutorja 

staršev študentov, sem imela za to vlogo polno idej za dogodke - srečanja z otroci, brez 

njih, Facebook skupina, in najpomembneje: napisane informacije, ki so pomembne za 

študente starše in objavljene na spletni strani fakultete. Nekatere želje so se uresničile, 

druge pa niso tako dobro uspele.  

V prvi polovici leta sem poskušala predvsem spoznati čim več študentov staršev in jih 

povprašati, kaj so njihove želje glede mojega dela kot tutorke. Glede srečanj za starše 

študente je bila večina povratnih informacij negativnih. Starši študenti ZF so večinoma 

odgovarjali, da želijo redke proste trenutke, ko niso na fakulteti, preživeti doma z družino. 

Zato sem ustvatila FB skupino Starši študneti ZF. Promocijski plakat za FB skupino je bil 

objavljen na spletni strani fakultete. Skupina ima trenutno le pet članov, smo pa vedno 

odprti za vsakega, ki bi se nam rad pridružil. Objavljamo svoja mnenja, izkušnje in želje. 

Skupina je zaenkrat še zelo nova stvar, upamo pa, da bo v naslednjih letih morda zaživela.  

Projekt, ki pa je zelo dobro uspel, je zloženka, v kateri so zbrane vse pomembne 

informacije glede ugodnosti za študente starše, tako na fakulteti, kot na drugih ustanovah. 

Poleg tega so na zloženki navedeni viri, iz katerih sem črpala svoje informacije, da lahko 

vsak študent starš  poišče in podrobneje prebere sam to, kar ga zanima. Narava omenjenih 

informacij se hitro spreminja, zato bi bilo dobro, če prihodnji tutor za študente starše skrbi 

za to, da so posodobljene. Če tutorja za študente starše ne bo, predlagam, da to nalogo 

opravi eden izmed tutorjev iz smeri babištva, saj imajo sami že precej izkušenj z delom s 

starši in pripravljanjem izročkov zanje.  

 

Pripravila: Neža Rode (smer: babištvo)  
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