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EVA GLOBOKAR, FIZIOTERAPIJA 

 

Kot študentka na Zdravstveni fakulteti sem 

imela možnost sodelovati s tutorji na različnih 

dogodkih in prireditvah. Ko sem opazila njihovo 

sodelovanje, organiziranost in složnost, sem se 

odločila, da želim tudi sama postati del te ekipe. 

Že na prvem srečanju sem bila popolnoma 

prepričana, da smo odlična skupina. Bili smo 

složni in enotni ter polni idej in domislic, kako bi 

prispevali k boljšemu vsakdanu študenta na 

fakulteti. Splet okoliščin je povzročil, da mi je 

bila zaupana naloga koordinatorke tutorjev 

študentov. To je bil zame povsem navdušujoč 

izziv. Sprva sem nalogo sprejela brez kakršnih 

koli pomislekov, vendar sem se po začetnem 

adrenalinu pošteno ustrašila ter se spraševala, 

ali bom sploh sposobna nositi takšno 

odgovornost. Izkazalo se je, da so bili vsi moji 

strahovi odveč, kajti vsi tutorji so mi tekom 

študijskega leta stali ob strani, ter mi ob vsaki 

nalogi zvesto prihiteli na pomoč. Tako sem 

dobila ekipo 19 nadobudnih študentov, vsem  

nam pa je bilo skupno, da želimo brucem 

omogočiti lažji uvod v študentsko življenje, 

kakršnega smo imeli sami. Na motivacijskem 

vikendu, smo se dodobra spoznali in tako 

naredili odličen uvod v naše sodelovanje. Seveda 

ni šlo vse vedno kot po maslu, pri tako velik 

skupni so si mnenja pogosto različna, vendar pa 

smo s kompromisi vedno uspeli najti skupno 

točko.  

 

 

 

Naše poslanstvo je bilo torej izpolnjeno, mi pa 

smo bogatejši za novo izkušnjo ter prijateljske 

vezi, za katere upam, da bodo ostale tesne vse 

življenje.  

 

Slika 1: Eva Globokar, tutorka za program fizioterapija 

in koordinatorka tutorjev študentov 2015/2016 
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MATEVŽ LIKOVIČ, ZDRAVSTVENA NEGA  

 

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 študentom 

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. 

Obe obliki tutorstva že več let uspešno izvajamo 

tudi na Zdravstveni fakulteti. Sledijo podatki o 

kontaktnih osebah, več informacij o posameznih 

oblikah in izvedbi na ZF pa najdete tudi v obeh 

ločenih poglavjih. 

vir: spletna stran Zdravstvene fakultete, 2016 

KOORDINATORKA TUTORJEV  

tutorstva Barbaro Domanjko smo spoznali na 

delavnici tutorstva septembra, kjer smo imeli 

uvod v tutorstvo. S svojim znanjem in 

koordinacijo nas je koordinatorka vodila skozi 

delavnico tutorjev, sama je znala prisluhniti 

našim vprašanjem in jim odgovoriti na najboljši 

možen način, izpostavila je temeljne lastnosti 

tutorjev, ki jih ima tudi sama, to so:  

 družabnost 

 vztrajnost 

 prepričanost vase in svoje zmožnosti 

 ustvarjalnost 

 poštenost 

 izmenjava mnenj 

 iskanje rešitev 

Te lastnosti so bile pri posamezniku različno 

razvite zato smo jih tekom tutorstva tudi sami 

razvijali in uporabljali pri različnih nalogah. Naš 

razvoj gre veliko večino prepisati koordinatorki 

saj je s svojim znanjem bistveno prispevala k 

zavedanju in razvoju posameznika. 

http://www.zf.uni-lj.si/si/tutorstvo-7-2/uciteljsko-tutorstvo-7-2-2
http://www.zf.uni-lj.si/si/tutorstvo-7-2/studentsko-tutorstvo-7-2-1
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Mesec Dejavnosti v okviru tutorstva 

September  Priprave na novo študijsko leto   

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Uvodni sestanek novih tutorjev in določanje funkcij 

 Priprave na sprejem novincev (izdelava in obnova brošur, e-

mailov, predstavitev, gradiv)  

 Sestanek z vodjo referata in prodekanjo   

 Individualni sestanki z vodji programov  

 Priprave na stojnico  na Kongresnem trgu 

 1. Sestanek tutorjev 

Oktober  Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 

 Sprejem novincev (skupinsko delo, oddelčne predstavitve, 

stojnice)  

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij  

 Sestanek s 1. letnikom, določitev predstavnik, predaja gesla   

 Oblikovanje enotnega kriterija za vrednotenja dela tutorjev 

študentov 

 Oblikovanje prepoznavnega znaka za tutorje študente na ZF 

 2. Sestanek tutorjev 

November  Motivacijski vikend na Debelem Rtiču 

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij  

December  Druženje tutorjev  

 Izvajanje tutorskih nalog 

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij  

 3. Sestanek tutorjev 

Januar  Priprave na Informativo in informativne dni  

 Sodelovanje na Informativi 2016  

 Izdelava zloženk in plakatov   
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 Posredovanje informacij in pomoč bodočim novincem  

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij  

 4. Sestanek tutorjev  

Februar  Sodelovanje na informativnih dneh   

 Posredovanje informacij in pomoč bodočim novincem  

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij  

Marec  Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 

April  Priprava na promocijo tutorstva na Zdravstveni Fakulteti  

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 

 5. Sestanek tutorjev 

Maj  Predstavitev tutorstva po posamičnih oddelkih in obrazložitev 

izbirnega predmeta  

 Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 

Junij  Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 

 Pisanje in oddaja končnega poročila 

Julij  Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 

Avgust  Izvajanje tutorskih nalog  

 Pomoč, svetovanje in podajanje informacij za lažji študij 
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ŠTUDIJSKI PROGRAM IME IN PRIIMEK POSEBNE 

TUTORSKE VLOGE 

LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA      

IN ORTOTIKA IN PROTETIKA 

Jaka Šušteršič 

Nik Prebil 

Katja Turk 

 

ZRAVSTVENA NEGA Urška Zorman 

Matevž Likovič 

Filip Vlaj 

 

BABIŠTVO Karin Piškur 

Špela Zaman 

Andreja Žigo 

Mateja Žibert 

Študenti s posebnim 

statusom 

DELOVNA TERAPIJA Jana Žura 

Vanja Bratuž 

Maruša Pajer 

 

FIZIOTERAPIJA Aida Aldžić 

Alex Rossone 

Eva Globokar 

Jan Pipan 

Tuji študenti 

 

Koordinatorka  

Podiplomski študij 

SANITARNO INŽENIRSTVO Pia Poljanšek 

Tjaša Križnar 

Martina Vogrin 
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 POSLANSTVO TUTORJEV 2015/16 

 tutorji smo prva pomoč, darilo študentom ter smo 'tukaj in na voljo' 

 brucom dajemo realno sliko ter smo jim v pomoč in spodbudo 

 pri brucih krepimo samoodgovornost, mi jim le pokažemo pot in damo smernice 

 vnašamo boljšo organizacijo, red in informiranost ter ustvarjamo trajne spremembe 

 tutorji krepimo pripadnost ZF 

 dajemo zgled, delujemo odgovorno in smo navdih bodočim tutorjem 

 tutorji z ostalimi študenti ustvarjamo partnerstva in prijateljstva; odzivamo se tudi na potrebe 

višjih letnikov in izrednih študentov 

 sodelujemo s profesorji in smo vez z organi ZF 

 

 

VIZIJA TUTORJEV 2015/16 

 delujemo ekipno, timsko 

 zaupamo si, si pomagamo, smo kolegi 

 v skupini tutorjev uživamo in se znamo zabavati 

 želimo delovati tako, da bomo ponosni, da smo tutorji 

 sodelujemo z drugimi fakultetami 

 delujemo tako, da so študentje spodbujeni k sodelovanju, so uspešni pri študiju; bruci imajo 

izpolnjene pogoje za naprej 

 ZF postane bolj prepoznavna in poveča se vpis 

 delujemo tako dobro, da napredujemo tudi v druge organe fakultete 

 zanimanje za tutorstvo se poveča, tutorstvo postane vrednota 

 kot tutorji smo bogatejši za izkušnje pomagati ljudem in reševati medčloveške izzive 

  
ZF, 3. september 2015 



 

AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV  TUTORJEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 

7 
 

TUTORSKA DELAVNICA 

NAPISALA:   

URŠKA ZORMAN,  ZDRAVSTVENA NEGA 

 

Še pred uradnim začetkom študijskega leta, smo 

se 3.9.2015 zbrali vsi bodoči tutorji na fakulteti, 

na tutorski delavnici. Glavni namen delavnice je 

bil, poleg osvojitve pojma študentskega 

tutorstva, medsebojne pomoči, se spoznati med 

sabo ter določiti letošnjo vizijo tutorstva. 

Debatirali smo o naši motivaciji, zakaj smo se 

sploh odločili postati tutor ter katere 

odgovornosti nam ta vloga prinese.  

 

Slika 2: Tutorska delavnica. 

Na delavnici sta se nam pridružili tudi viš. pred. 

dr. Anamarija Zore, takratna prodekanja, in 

Marjeta Rot, vodja referata. Predstavili sta 

predvsem novosti na področju izrednega 

študija. 

Za zaključek smo naredili plakate, na katerih 

smo opredelili naše cilje, ki jih želimo doseči v 

našem letu ter, kako povečati našo 

prepoznavnost na fakulteti. 

 

Slika 3: Vrednote dobrega tutorja. 
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SPREJEM BRUCEV NA ZDRAVSTVENI 

FAKULTETI, 1. OKTOBER 2015 

NIK PREBIL, LABORATORIJSKA ZOBNA 

PROTETIKA  

 

V četrtek 1. 10. 2015 smo se tutorji zbrali v 

zgodnjih jutranjih urah, da bi pripravili vse za 

bodoče študente Zdravstvene fakultete. 

Študentski svet ZF je poskrbel za promocijski 

material - mape, svinčnike in obliže, za bloke pa 

je poskrbela Študentska organizacija. Ker je 

večina materiala prispela dan prej, smo morali 

vse mape najprej zložiti, nato pa vanje razdeliti 

ostali promocijski material in tudi 

predstavitvene brošure.  

Zaradi velikega števila vpisanih, so bili študentje 

razdeljeni v dve skupine, v vsaki po štirje 

študijski programi, Prva skupina je imela najprej 

uvodni pozdrav v dvorani fakultete in nato uvod 

z predstojniki letnikov po predavalnici, druga 

skupina je imela enako v obratnem vrstnem 

redu. V dvorani je študente najprej pozdravila 

takratna dekanja doc. dr. Marija Zaletel, kasneje 

še vodja mednarodne pisarne in koordinator 

klinične prakse ter pa predsednik Študentskega 

sveta ZF. Študentje so bili z dobljenim 

materialom zelo zadovoljni, prav tako s samim 

programom, ki jih je vljudno in s polno nove 

energije popeljal na novo pot. Popoldne so se 

študentje počasi razšli, malo zatem pa še tutorji, 

ki so se odšli domov spočit in pripravit energijo 

za naslednji študijski dan.    

 

Slika 4: Sprejem brucev na ZF 

 

Slika 5: Polna dvorana študentov 1. letnika 
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VSTOP V NOVO ŠTUDIJSKO LETO NA 

ZDRAVSTVENI FAKULTETI 

ANDREJA ŽIGO, BABIŠTVO 

 

Na prvi študijski dan smo se študentje, po 

sprejemu brucev na fakulteti, odpravili na 

Kongresni trg.  V popoldanskih urah, so skozi 

program namenjen novim študentom Univerze 

v Ljubljani, bodočim študentom-brucom 

spregovorili rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. 

Ivan Svetlik, predsednik Študentskega sveta 

Univerze v Ljubljani Miha Rajh in župan Mestne 

občine Ljubljana Zoran Janković. 

Bruci so si lahko ogledovali stojnice, ki smo jih 

pripravili študentje višjih letnikov. Na naši 

stojnici smo predstavljali programe, ki jih 

ponuja Zdravstvena fakulteta. Bodoči 

fizioterapevti so obiskovalcem prikazali test z 

lesenimi zatiči in tako preverjali ročne 

spretnosti. Študentje iz smeri delovna terapija 

so predstavljali in demonstrirali pripomočke za 

lažje vključevanje ljudi v vsakodnevne 

aktivnosti, kot naprimer pripomoček za 

zapenjanje gumbov, prilagojen jedilni pribor in 

drugo. Poleg tega so predstavili namen 

invalidskega vozička in rolatorja za gibalno 

ovirane osebe. Študentje laboratorijske zobne 

protetike so pokazali izgled totalne zgornje in 

spodnje proteze, zobne prevleke in druge 

modelacije v vosku. Bodoči sanitarni inženirji so 

prikazali, kako v hladilnik pravilno shranjujemo 

živila, primere mikrobioloških gojišč, hitri 

mikrobiološki test in izvajali brise za pregled 

snažnosti površin. Študentje zdravstvene nege 

so izvajali meritve glukoze v krvi in krvnega 

tlaka. Z obiskovalci so se pogovarjali o zdravi 

prehrani in vplivu na krvni tlak. Bodoče babice 

smo predstavile pravilno rokovanje z 

novorojenčkom in demonstrirale, kako se 

razreši zapora dihalne poti s tujkom pri 

dojenčku. Študentje tutorji smo ob tem predajali 

informacije o študiju in drugih dejavnostih, ki 

potekajo na fakulteti. Dogodek smo z 

zadovoljstvom zaključili v večernih urah in si 

zaželeli uspešno novo študijsko leto. 

 

Slika 7: Obiskovalci stojnice  

Slika 6: Priprava stojnice 
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MOTIVACIJSKI VIKEND 

MARUŠA PAJER, DELOVNA TERAPIJA IN 

AIDA ALDŽIĆ, FIZIOTERAPIJA  

 

V petek 6.11. 2015 smo se študentje tutorji 

odpravili proti Debelemu Rtiču kjer smo 

preživeli motivacijski vikend. Ko smo bili vsi 

skupaj na cilju je bil sestanek, kjer so 

koordinatorka študentskega tutorstva, 

predsednik študentskega sveta ZF in študentske 

organizacije, ZF predstavili plan za prihodnji 

vikend ter cilje delovanja. Sledila je večerna 

zabava, kjer smo se bolj spoznali med seboj. 

 

Slika 8: Tutorji med izdelavo voščilnic 

V soboto zjutraj smo študentje tutorji začeli 

izdelovati voščilnice. Le te so prejeli zaposleni 

na Zdravstveni fakulteti. Tema je bila 

recikliranje oziroma uporaba materialov, ki nam 

ležijo v najbolj skritih kotičkih omar in delajo 

»šaro«, katero pa lahko zelo praktično 

uporabimo. Vsak od nas je s seboj prinesel nekaj 

materiala. Seveda delavnica ni bila namenjena le 

temu, temveč tudi povezovanju in spoznavanju 

vseh nas. Veliko smo se presmejali in pogovarjali 

o različnih temah. Sledilo je razvajanje v bazenu 

ali pa sprehod do morja, da smo si spočili roke 

za popoldansko delavnico. Ravno tako smo še 

izdelovali voščilnice ter na koncu še izdelali plan 

dela za tekoče študijsko leto. Vsakemu se po delu 

prileže sprostitev, tako je večer potekal v 

zabavnem in povezovalnem vzdušju vseh treh 

organizaciji. V nedeljo smo imeli zaključni 

sestanek kjer smo pokomentirali potek delovno-

zabavnega vikenda. Po kosilu smo se odpravili 

domov 

.  

Slika 10: Končni izdelki  

Slika 9: Tutorji, člani študentskega sveta in študentske 

organizacije ZF 



 

AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV  TUTORJEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 

11 
 

INFORMATIVNI DNEVI, 12. IN 13. 

FEBRUAR 2016  

ALEX ROSSONE, FIZIOTERAPIJA IN 

VANJA BRATUŽ, DELOVNA TERAPIJA  

 

 

Kot vsako študijsko leto, so tudi letos potekali 

informativni dnevi za dodiplomski študij v 

mesecu februarju in sicer v petek in soboto, 12. 

in 13. februarja 2016.  

Tudi letos smo tutorji pomagali pri pripravi in 

izvedbi informativnih dnevov.  

Dobili smo se v petek zjutraj na fakulteti, da smo 

pripravili še zadnje zloženke in si razdelili 

naloge. V pritličju smo postavili mizo, kjer smo 

skupaj s člani Študentskega sveta pomagali 

bodočim študentom in jih pozdravili v novo 

okolje. Ko smo vse študente napotili v 

predavalnice, smo se tutorji pridružili 

profesorjem v učilnicah, kjer so potekale 

predstavitve posameznih študijskih smeri. Tu 

smo pomagali profesorjem pri predstavitvah ter 

odgovarjali na številna vprašanja dijakov. Na 

začetku smo se tutorji predstavili, opisali naš 

tutorski sistem in naše delovanje. Razložili smo, 

kako poteka študij, kaj je potrebno za vpis na 

fakulteto, kako je sestavljen predmetnik in 

kakšne so študijske obveznosti študenta. Opisali 

smo tudi delovanje Študentskega sveta in 

Študentske organizacije ter predstavili vse 

obštudijske dejavnosti, ki potekajo na fakulteti 

in izven nje. 

Bodočim študentom smo poskušali predstaviti 

čim bolj celostno sliko študija in študentskega 

življenja ter jim olajšati odločitev za študij na 

naši fakulteti. 
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INFORMATIVA 2016 – PETEK, 22. 

JANUAR 2016 

ŠPELA ZAMAN, BABIŠTVO  

 

Tako kot vsako leto, je tudi leto 2016 prineslo 

nove pomembne odločitve. In znova so se 

številni znašli pred vprašanjem kako nadaljevati 

svojo življenjsko pot in kaj postati v življenju. 

Mnogi so se zato odpravili na sejem 

izobraževanja in poklicev, ki je potekal 22. in 23. 

januarja na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani. Tam jih je čakal pregled 

vseh  izobraževalnih programov, ki so na voljo v 

Sloveniji in v tujini. Vse od srednješolskih do 

visokošolskih in podiplomskih programov, 

dodatnega usposabljanja, jezikovnih tečajev, 

vseživljenjskega učenja in drugih pomembnih 

informacij povezanih z izobraževanjem. 

Že v petek smo jih tam, v okviru Univerze v 

Ljubljani, pričakali tudi študenti Zdravstvene 

fakultete. Tutorji smo za obiskovalce pripravili 

zloženke o posameznih študijskih programih  in 

s seboj prinesli nekaj pripomočkov s katerimi 

smo predstavljali vsak svojo smer. 

Laboratorijski zobni protetiki so se predstavili z 

totalno zgornjo in spodnjo zobno protezo, 

bodoči fizioterapevti pa so obiskovalcem 

pokazali merilec moči in dolorimeter. Študenti 

delovne terapije so imeli s seboj pripomočke za 

Slika 11: Ekipa turtorjev na petkovi Informativi 2016. 
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prilagoditev vsakdanjega življenja kot je 

naprimer pripomoček za zapenjanje gumbov, 

med tem ko so sanitarni inženirji obiskovalcem 

demonstrirali kako pravilno razkužiti roke. 

Študenti zdravstvene nege so v okviru svojega 

programa izvajali merjenje krvnega sladkorja in 

krvnega hemoglobina ter merjenje krvnega 

pritiska. Bodoče babice pa smo prikazale 

pravilno rokovanje z novorojencem in 

demonstracijo porodnega mehanizma. 

Predvsem smo bili na stojnici obiskovalcem na 

voljo za najrazličnejša vprašanja v povezavi s 

študijem, vpisom in vpisnimi točkami, prepisom 

ter predmetnikom. Porajala pa so se tudi 

vprašanja o poteku kliničnega usposabljanja, 

vprašanja  o samem poklicu in o zaposljivosti 

posameznih strokovnjakov. V upanju, da smo s 

svojimi informacijami obiskovalcem pomagali  

do prave odločitve, smo v večernih urah 

dogodek zaključili in se pripravili na drugi dan 

Informative 2016. 

INFORMATIVA 2016 –  SOBOTA, 23. 

JANUAR 2016 

KARIN PIŠKUR ,  BABIŠTVO  

 

Nov dan, nove želje in seveda novi osnovnošolci 

in dijaki željni informacij o srednjih šolah in 

fakultetah, ki jim bodo v prihodnjih letih 

prinesla novo znanje, izkušnje, prijatelje in še 

mnogo več. Tudi v soboto 23. 1. 2016 smo bili 

študentje Zdravstvene fakultete na voljo vsem 

obiskovalcem Informative, da so nas povprašali 

o študiju pri nas. Najpogostejša vprašanja so se 

nanašala predvsem na pogoje vpisa na 

Slika 12: Ekipa turtorjev na petkovi Informativi 2016 
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posamezne študijske programe, koliko časa 

študij traja, kako izgleda sam študij na 

Zdravstveni fakulteti, kakšni so izpiti, če imamo 

kaj praktičnih obveznosti – prakse in koliko 

prostega časa nam ob študiju ostane. Za vse, ki 

so si želeli še več tehničnih podatkov o 

predmetniku in kreditnih točkah, so s seboj 

domov lahko odnesli brošuro Zdravstvene 

fakultete in tudi zloženke posameznih študijskih 

smeri, ki smo jih zanje pripravili tutorji. Na 

stojnici smo za obiskovalce pripravili tudi 

didaktične pripomočke za še zanimivejše 

predstavitve študijskih programov na 

Zdravstveni fakulteti, od zobnih protez, 

pripomočkov za pomoč pri vsakodnevnih 

opravilih, medenice, pelvimetra, merilca moči, 

do merjenja krvnega sladkorja v krvi in 

demonstracije pravilnega razkuževanja rok. 

 

Slika 13: Odvzem kapilarne krvi za krvni sladkor. 

 

Slika 14: Tutorji s pripomočki iz posameznih študijskih 

smeri 

Polni veselja ob spoznanju, da za nami na 

Zdravstveno fakulteto prihajajo novi vedoželjni 

dijaki, smo v poznih popoldanskih urah zapustili 

prizorišče Informative 2016.  
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DRUGE AKTIVNOSTI TUTORJEV 

MARTINA VOGRIN,  

SANITARNO INŽENIRSTVO 

 

S pomočjo tutorskega sistema smo mlajšim 

študentom svetovali ter jih usmerjali na njihovi 

izobraževalni poti. Ob spodbujanju smo 

študentom pomagali pri vključevanju v razne 

dogodke in projekte, ki so se odvijali v okviru 

naše fakultete. Vsekakor smo se vsi študentje 

tutorji po svojih najboljših močeh trudili, da bi 

našim mlajšim kolegom omogočili prijetno 

preživet študijski čas; tako smo študentom 

pomagali pri študijski literaturi, kot tudi pri 

ostalih težavah nastalih tekom študijskega leta. 

Tutorstvo ni bila samo aktivnost, ki bi pomagala 

le mlajšim, pač pa je bila pozitivna izkušnja tudi 

za nas, tutorje. Študentje smo se medsebojno 

povezali, izmenjevali znanje, poskrbeli za 

pozitiven študijski odnos in vse to je pripomoglo 

k višjemu učnemu uspehu.  

ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA V 

ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI  

KATJA TURK, LABORATORIJSKA ZOBNA 

PROTETIKA 

 

Tutorji nismo samo kot pomoč študentom nižjih 

letnikov, ampak smo pripravljeni pomagati pri 

dogodkih na Zdravstveni fakulteti, kot so razni 

seminarji, delavnice in podobno.  

Eden takšnih seminarjev je bil Elektronska 

dokumentacija in skupaj z Urško smo pomagali 

pri izpeljavi le-tega. Zjutraj ob 7:30 sva prispeli 

na fakulteto in pričeli s pripravo. Prvo je bilo 

potrebno pripraviti avlo za sprejem udeležencev 

seminarja. Vsak udeleženec je moral povedati 

priimek in se tudi podpisati, saj le tako je lahko 

kasneje dobil potrdilo o udeležbi. S pričetkom 

seminarja sva uredili avlo za prihajajoč odmor. 

Pripravila sva mize in tudi razne napitke ter 

prigrizke. Tekom odmora sva tudi skrbeli da ni 

česarkoli zmanjkalo. Ko so nadaljevali s 

seminarjem, smo bile zadolžene za potrdila. 

Urediti jih je bilo potrebno po abecednem 

vrstnem redu. Seminar se je zaključil v 

popoldanskih urah. 

Na takšnih dogodkih se spoznaš s tutorji drugih 

študijskih programov in če si prisoten na 

seminarju, veliko novega izveš. Vsem bodočim 

tutorjem priporočam naj se udeležijo več 

takšnih dogodkov, ker si s tem ne širiš le obzorja 

znanja ampak pridobiš veliko novih poznanstev.  

 

Slika 15: Pred začetkom seminarja. 


