Razpis za zbiranje prijav študentov za tutorje študente in tutorje za tuje študente na Fakulteti za varstvo okolja za
študijsko leto 2022/2023

PRIJAVNICA
ZA TUTORJA ŠTUDENTA IN/ALI TUTORJA ZA TUJE ŠTUDENTE
za študijsko leto 2022/2023
1. Podatki o študentu1:
Priimek

Ime

Datum in kraj rojstva
Naslov stalnega prebivališča
(ulica, hišna št., poštna št., kraj)
Telefon
E-mail
Stopnja študija (obkrožite)

1. stopnja
dodiplomski študij

2. stopnja
magistrski študij

Letnik študija
Način študija (obkrožite)

redni

izredni

2. Prijavljam se za (obkrožite)

tutorja študenta

1

Izraz študent se uporablja nevtralno.

tutorja za tuje študente

tutorja študenta in tutorja za tuje
študente

Fakulteti za varstvo okolja

dovoljujem / izrecno prepovedujem

(obkrožite),

da si za namen izvedbe tega Razpisa z vpogledom v uradno evidenco sama pridobi podatek o opravljenih
obveznostih.
Če izrecno prepovedujete Fakulteti za varstvo okolja pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ste ji
dokazilo o opravljenih obveznostih dolžni priskrbeti sami, sicer se bo štelo, da je prijava na razpis
nepopolna in bo zavržena.
__________________________________________________________________________________
IZJAVA
S podpisom jamčim za resničnost podatkov, navedenih v prijavi na Razpis za zbiranje prijav za tutorje
študente in tutorje za tuje študente na Fakulteti za varstvo okolja za študijsko leto 2022/2023 (v
nadaljevanju prijava) in soglašam, da mi trajno preneha možnost pridobitve statusa tutorja študenta in
tutorja za tuje študente, če se ugotovi, da sem namerno navedel/navedla neresnične podatke.
S podpisom izjavljam, da se lahko osebni podatki iz te prijave in vseh priloženih dokazil uporabljajo za
postopke, povezane z dodelitvijo statusa tutorja študenta in/ali tutorja za tuje študente.

V/Na ____________________________________ ,dne ____________________
Lastnoročni podpis:

___________________________
__________________________________________________________________________________
Obvezne priloge (brez njih bo prijava nepopolna in zato zavržena):
−
−

kratek življenjepis in
izpis opravljenih obveznosti (izpis lahko pridobi FVO iz uradne evidence, v kolikor v prijavi kandidat
označi, da to dovoljuje).

Dokazilo o znanju angleškega ali drugega tujega jezika si bo Fakulteta za varstvo okolja, ki vodi postopek
prijave in izbora kandidatov v okviru tega Razpisa, pridobila sama po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. Če
izrecno prepovedujete Fakulteti za varstvo okolja pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ste ji dokazilo o znanju
angleškega ali drugega tujega jezika dolžni priskrbeti sami, sicer se bo štelo, da je prijava na razpis nepopolna in
bo zavržena.
Kandidat prijavi lahko priloži še morebitne druge priloge (npr. dokazila o osebnih dosežkih, dokazila o udeležbi
na seminarjih/usposabljanjih).
Upoštevale se bodo samo popolne prijave, ki bodo oddane pravočasno in z vsemi obveznimi prilogami.
Prijavo s prilogami pošljite priporočeno po pošti na naslov: Fakulteta za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320
Velenje ali oddate osebno v referatu za študentske zadeve FVO v času uradnih ur.
Uradne ure referata za študentske zadeve so:
− v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10:00 do 13:00 in
− v sredo od 10:00 do 13:00 in od 15:00 do 17:00.
Dodatne informacije: Milena Ževart, tel.: 03 898 64 10 ali Lea Komerički Kotnik, tel.: 03 898 64 15.
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