Številka: Rt1-01/2020
Datum: 20. oktober 2020
RAZPIS
ZA TUTORJE ŠTUDENTE NA
UNIVERZI NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKI FAKULTETI
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) skladno s Pravilnikom o
tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem objavlja

razpis za tutorje študente za študijsko leto 2020/2021.

Zakaj postati tutor študent?
Biti tutor je predvsem častna funkcija, ki jo študenti z zadovoljstvom opravljajo. Tutorje študente odlikuje
komunikativnost, prizadevnost, pozitivna naravnanost, potrpežljivost, pripravljenost pomagati ostalim
študentom. Skupaj s tutorji učitelji in sodelavci (ter drugimi zaposlenimi) pomagajo izboljševati kakovost
pedagoškega procesa na fakulteti. Tutor študent pri svojem delu pridobi:
• izkušnje in kompetence na področju svetovanja ostalim študentom;
• kompetence na področju komunikacijskih spretnosti;
• sposobnosti upravljanja s časom in osmišljanja lastnih izkušenj ter prenosa znanj in spretnosti na
druge;
• nove izkušnje, poznanstva, znanja;
• možnost dodatnega izobraževanja;
• certifikat, ki je naveden tudi v prilogi k diplomski listini.
Dodatne prednosti tutorstva tujim študentom so še:
• poznanstva in prijateljstva študentov s celega sveta;
• utrditev znanja angleškega in drugih tujih jezikov;
• možnosti udeležbe pri mednarodnih aktivnostih.

******
Kdo je lahko tutor študent?
Tutor študent je lahko vsak študent UP PEF, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP PEF in izpolnjuje
pogoje iz Pravilnika o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem.

PRIJAVA NA RAZPIS
Kandidati za tutorje študente ob prijavi priložijo kratek osebni portfolio, ki vsebuje:
- življenjepis/CV s kratkim zapisom, zakaj želi kandidat postati tutor študent (največ ena
stran) in
- morebitne druge priloge, pomembne za tutorje študente;
- izpis ocen pridobi pristojna strokovna služba.
Kandidati, ki želijo postati tutorji tujim študentom, ob prijavi na razpis priložijo še izjavo o znanju
angleškega jezika.

Rok za prijavo je do vključno ponedeljka, 9. novembra 2020.
Kandidati za tutorje študente svoje prijave z ustreznimi prilogami posredujejo v Službo za
izobraževanje UP PEF na naslov Cankarjeva 5, 6000 Koper, oziroma na elektronski naslov
alenka.andrejasic@upr.si s pripisom oziroma v zadevi »Tutor študent«.
V prijavi kandidati za tutorje študente navedejo tudi, ali želijo biti tutorji tujim študentom.

Tutor študent, ki je že opravljal to funkcijo v študijskem letu 2019/2020, svojo željo po
nadaljevanju izvajanja te funkcije pisno sporoči Službi za izobraževanje UP PEF na
elektronski naslov alenka.andrejasic@upr.si. Pri tem mu ni potrebno ponovno oddati
osebnega portfolia.

******
UP PEF bo na podlagi prejetih vlog izbrala kandidate za tutorje študente ter seznam posredovala
v imenovanje Senatu UP PEF. Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto.
Študenti, ki bodo imenovani za tutorja študenta, bodo o tem obveščeni naslednji delovni dan po
imenovanju.
Dodatne informacije lahko dobite pri mag. Alenki Andrejašič, v Službi za izobraževanje UP PEF;
e-naslov: alenka.andrejasic@upr.si; tel.: 05 663 12 63.
******

Vabljeni k prijavi na razpis!

Koordinatorka tutorjev učiteljev na UP PEF
izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad, l.r.

