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RAZPIS ZA
TUTORJE ŠTUDENTE NA PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
in
KOORDINATORJA TUTORJEV PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V
MARIBORU
Študentski svet Pravne fakultete, Univerze v Mariboru objavlja razpis za tutorje študente in za koordinatorja
tutorjev v študijskem letu 2019/2020.
Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru zbira prijave za 9 tutorjev študentov in 1
koordinatorja tutorjev za študijsko leto 2019/2020.
NAMEN IN CILJI TUTORSTVA
Cilji in namen tutorskega sistema na Pravni fakulteti so:
-

-

olajšati študentom vključevanje v fakultetno in univerzitetno okolje;
usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju splošnih problemov, ki se pojavljajo v
času študija;
graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto na humanizmu,
partnerstvu in skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev;
z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati kakovost
študija;
nuditi študentom s posebnimi potrebami pomoč v študijskem procesu;
povečati zainteresiranost študentov za študij;
povečati odzivnost in sodelovanje študentov v študijskem procesu;
krepiti pripadnost fakulteti;
spodbujati študente k sodelovanju v obštudijskih procesih.

NALOGE TUTORJA ŠTUDENTA
-

se predstavi na informativnem dnevu in uvajalnem dnevu za bruce;
občasno in po potrebi obiskuje tutorsko skupino, za predmet ki mu je dodeljen
izvaja tutorske ure po urniku;
komunicira s študenti prek elektronske pošte in socialnih omrežjih;
pripravi pisno poročilo o svojem delu;
udeležuje se sestankov, ki jih skliče koordinator tutorjev študentov ali njegov
pomočnik;
udeležuje se izobraževanj za tutorje in sodeluje pri njihovi pripravi;
aktivno sodeluje pri organizaciji vsaj enega projekta oz. dogodka za študente na fakulteti;
opravlja druge s tutorstvom povezane naloge.

NALOGE KOORDINATORJA TUTORJEV
-

predstavitev tutorskega sistema na uvajalnem dnevu za bruce,
organizira in vodi sestanke tutorjev študentov;
usklajuje delo tutorjev študentov;
aktivno sodeluje pri organizaciji vsaj enega projekta oz. dogodka za študente na fakulteti;
ima pregled nad delom tutorjev študentov;
ocenjuje kakovost dela tutorjev študentov;
motivira tutorje študente;
komunicira s Študentskim svetom PF;
koordinira poročila o delu študentov tutorjev;
zastopa interese tutorjev in njihove predloge in vprašanja posreduje Študentskega svetu PF UM.
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IZBOR TUTORJEV
Prijavijo se lahko študentje, ki bodo v študijskem letu 2019/20 vpisani najmanj v 2. letnik dodiplomskega
študijskega programa Pravne fakultete in imajo zaključenih vsaj 7 izpitov 1. letnika. Prav tako se lahko na
razpis prijavijo študentje podiplomskega študija Pravni fakulteti, ki so zaključili dodiplomski študij na Pravni
fakulteti. Študenti, ki bodo med študijskim letom 2019/20 odšli na študijsko izmenjavo, NE morejo kandidirati
za mesto tutorja ali koordinatorja tutorjev, saj bi bilo tako poslanstvo tutorstva na ta način onemogočeno
izvajati.
Izbor vloženih prijav se opravi na osnovi sledečih meril:
−
−
−
−
−
−
−

letnik študija,
uspešnost dela v preteklosti (velja samo za študente, ki so že bili tutorji),
obštudijske dejavnosti,
komunikativnost,
kratka predstavitev na seji Študentskega sveta PF UM ali preko video posnetka,
drugi podatki iz obrazca za prijavo,
povprečna ocena, ki mora znašati najmanj 8,00.

Kandidati bodo povabljeni na sejo Študentskega sveta Pravne fakultete, kjer se bodo imeli priložnost osebno
predstaviti oziroma, v primeru odsotnosti, predložiti kratko predstavitev v obliki video posnetka.
Koordinatorja tutorjev izbere izmed prijavljenih kandidatov komisija, ki jo sestavljajo prodekan za študentska
vprašanja, član Študentskega sveta PF ter dva tutorja študenta.
Za namen izbora tutorjev se sestane komisija, ki jo sestavljajo prodekan za študentska vprašanja Pravne
fakultete UM, član Študentskega sveta PF, novo izbrani koordinator tutorjev študentov PF in eden izmed
tutorjev. V kolikor vsi študentje, ki so opravljali funkcijo tutorja študenta v študijskem letu 2018/19 ponovno
kandidirajo za mesto tutorja študenta, se izbere četrti član komisije iz vrst Študentskega sveta PF. Na podlagi
pregleda kandidatur in opravljenih predstavitev na seji Študentskega sveta komisija izmed vseh prijavljenih
izbere 10 študentov, ki bodo v študijskem letu 2019/20 opravljali delo tutorja študenta. Pri svojem delu je
komisija avtonomna. Odločitve komisije v postopku izbire prijav so dokončne.

PRIJAVA IN ROKI ZA PRIJAVO
Prijava je mogoča z vložitvijo kandidature preko priloženih obrazcev. Obrazce je potrebno nasloviti na
Študentski svet Pravne fakultete ter priložiti obvezne priloge navedene na obrazcu za kandidaturo. Kandidature
je mogoče oddati v fizični obliki (na naslovu: Pravna fakulteta UM, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, v klubski
sobi v 1. nadstropju, v predalček z napisom »Študentski svet«) ali v elektronski obliki (skenirano) na
elektronski naslov: sspfum1@outlook.com
Rok za oddajo prijave je 26. 8. 2019 do 12.ure.

Izbirni postopek
Komisija se sestane po izteku roka in pregleda prispele, pravočasne prijave. Vsi kandidati bodo prejeli vabilo na
sejo Študentskega sveta Pravne fakultete, kjer se bodo imeli možnost predstaviti. Po opravljenem izbirnem
postopku komisija najkasneje do 10. 9. 2019 izbere 9 tutorjev študentov in koordinatorja tutorjev za študijsko leto
2019/20. Komisija seznam izbranih tutorjev študentov posreduje Študentskemu svetu Pravne fakultete, ki nadalje
tutorje predlaga v imenovanju Dekanu Pravne fakultete. Ta na podlagi predloga Študentskega sveta za dobo

enega (1) leta z možnostjo podaljšanja imenuje koordinatorja tutorjev študentov in tutorje študente. Tutorjem
študentom imenovanje preneha na lastno željo ali z razrešitvijo.

Maribor, 20. julij 2019
Prodekanica za študentska vprašanja
Pravne fakultete UM
Teja Štrukelj
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OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA KOORDINATORJA TUTORJEV ŠTUDENTOV NA PRAVNI FAKULTETI
UM
I.

Podatki o kandidatu

Ime in priimek
Smer študija in povprečna
ocena
Letnik študija v letu
2019/2020
Telefon in e- pošta
Stalno prebivališče
(naslov, kraj, poštna št.)
Začasno prebivališče
(naslov, kraj, poštna št.)
II.

Izjava kandidata/kandidatke

Spodaj podpisani/a _____________________________________ kandidiram za koordinatorja
tutorjev Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Izjavljam, da sem seznanjen/a z vsebino naslednjih aktov:
- Pravilnik o izvajanju študentskega tutorstva na Pravni fakulteti UM
Kraj in datum

Podpis kandidata/kandidatke

Obvezne priloge k temu obrazcu so:
-

dokazilo o povprečni oceni
motivacijsko pismo: Napiši svoje mnenje o pomenu tutorstva in predstavi svojo vizijo
vodenja tutorskega sistema, kot koordinator/ka tutorjev na Pravni fakulteti UM
(na kratko, največ 600 besed)
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OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA TUTORJA ŠTUDENTA NA PRAVNI FAKULTETI UM
I.

Podatki o kandidatu

Ime in priimek
Smer študija in povprečna
ocena
Letnik študija v letu
2019/2020
Telefon in e- pošta
Stalno prebivališče
(naslov, kraj, poštna št.)
Začasno prebivališče
(naslov, kraj, poštna št.)
II.

Izjava kandidata/kandidatke

Spodaj podpisani/a _____________________________________ kandidiram za tutorja študenta
Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Izjavljam, da sem seznanjen/a z vsebino naslednjih aktov:
- Pravilnik o izvajanju študentskega tutorstva na Pravni fakulteti UM
Kraj in datum

Podpis kandidata/kandidatke

Obvezne priloge k temu obrazcu so:
- dokazilo o povprečni oceni
- motivacijsko pismo: Napiši svoje mnenje o pomenu tutorstva na Pravni fakulteti UM ter
želje o tem, za kateri predmet bi postal tutor.
(na kratko, največ 300 besed)
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