Biti v pomoč tujim študentom
Usposabljanje za tutorje

Usposabljanje bo v sredo, 9. decembra 2015,
v prostorih UP Fakultete za humanistične študije, predavalnica Levant 1 (II. nadstropje).

Na usposabljanju boste izvedeli več o tutorstvu za tuje študente; o tem, kaj potrebujejo tuji študenti,
ki del svojih obveznosti ali študij v celoti opravljajo na UP; o izkušnjah s tutorstvom, ki jih imajo tuji
študenti na UP in študenti UP, ki so del svojih obveznosti opravili v tujini. Poudarek bo tudi na
postopkih urejanja potrebne dokumentacije za bivanje tujih študentov v Sloveniji.
Cilj usposabljanja je nadgraditi in izboljšati obstoječi sistem tutorstva za tuje študente na UP.
Usposabljanje je namenjeno tutorjem UP in ostalim zaposlenim na UP, ki se pri svojem delu
srečujejo s tujimi študenti.

Izpolnjeno

prijavnico

oddajte

najkasneje

do

petka,

4.

decembra

2015

na

e-naslov:

alenka.andrejasic@upr.si.

Vabimo vas, da se nam pridružite !

Program usposabljanja

09.30 – 09.35

Pozdravni nagovor (dr. Dejan Hozjan, prorektor za študijske
zadeve UP)

09.35 – 09.45

Tutorstvo za tuje študente na UP (dr. Suzana Laporšek)

09.45 – 10.15

Prihod tujih študentov na UP v okviru programov mobilnosti
(Petra Zidar, Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost
UP; Aleš Oven, koordinator mobilnosti na UP FAMNIT)

10.15 – 10.45

Postopki urejanja dokumentov za bivanje tujih študentov v
Sloveniji (Anita Starc, UE Koper)

10.45 - 11.10

Kaj tuji študenti pričakujejo od tutorja (tuji študenti na UP)

11.10 - 11.30

Odmor

11.30 – 11.50

Izkušnje tutorjev za tuje študente na UP (tutorji UP)

11.50 - 12.15

Primeri dobrih praks - tutorstvo na univerzah v tujini (študenti UP,
ki so bili na izmenjavi v tujini)

12.15 – 12.45

Pomoč tujim študentom pri vključevanju v študij na UP (Iris Srkt,
vpisna služba UP, dr. Irina Makarova Tominec)

12.45 -13.30

Razprava: kako izboljšati obstoječi sistem tutorstva za tuje
študente in tujim študentom olajšati študijsko življenje na
UP (moderator: dr. Suzana Laporšek)

