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Razpis za zbiranje prijav študentov
za tutorje študente1 in tutorje za tuje študente2
na Fakulteti za varstvo okolja
za študijsko leto 2022/2023
Spoštovani študenti Fakultete za varstvo okolja!
Tutorstvo je oblika pomoči, ki je namenjena študentom Fakultete za varstvo okolja pri razumevanju in
osvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu in pri privajanju tujih študentov v času mobilnosti
na Fakulteti za varstvo okolja na novo okolje. Fakulteta za varstvo okolja objavlja Razpis za zbiranje
prijav študentov za tutorje študente in tutorje za tuje študente na Fakulteti za varstvo okolja v študijskem
letu 2022/2023.
I.

IZVAJALEC RAZPISA

Izvajalec Razpisa za zbiranje prijav za tutorje študente in tutorje za tuje študente (v nadaljnjem besedilu:
Razpis) je Fakulteta za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320 Velenje (v nadaljnjem besedilu: FVO).
II.

NAMEN IN CILJ RAZPISA, NALOGE TUTORJEV TER DRUGE SPLOŠNE
INFORMACIJE

Namen tutorskega sistema na FVO je:
− olajšati študentom vključevanje v visokošolsko okolje,
− nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi,
kot pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo
študijsko uspešnost,
− graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto v skupnih
prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,
− izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti kakovostno raven študija.
Glavni namen tutorstva za tuje študente je pomoč študentom, ki pridejo na izmenjavo v Slovenijo,
pri premagovanju kulturnega šoka in pri privajanju na novo okolje. Tuji študenti običajno potrebujejo
pomoč pri urejanju prioritetnih zadev, kot so nastanitev, pridobitev študentske izkaznice, vozovnice itn..
Tutorji študenti jim pomagajo pri integraciji v slovensko okolje, premagovanju domotožja in urejanju
administrativnih zadev (npr. dovoljenja za začasno prebivanje, študentskih bonov za prehrano).
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Moška slovnična oblika se uporablja nevtralno.
Moška slovnična oblika se uporablja nevtralno.

Tutorstvo na FVO opravljajo tutorji študenti in tutorji za tuje študente.
Naloge tutorja študenta so:
− študentom nudi pomoč pri razumevanju snovi in svetuje glede možnih pristopov k učenju pri
predmetu,
− študentom priporoča in razloži primerne metode in strategije učenja za tutorirani predmet,
− pojasnjuje študentom vsebino izbirnih vsebin študija in jih spodbuja pri iskanju zanj najustreznejših
vsebin,
− izvaja individualne sestanke s tutoranti v času tutorskih ur,
− izvaja skupinske sestanke s tutoranti v času tutorskih ur, pri čemer število tutorantov ne sme
presegati deset tutorantov na skupino,
− priporočljivo je, da tutor študent administrira spletno stran, na kateri povzema pogosta vprašanja
študentov glede študijske snovi,
− redno se udeležuje srečanj tutorjev pod vodstvom koordinatorja tutorjev,
− vodi evidenco prisotnih in vsebino dela na tutorskih urah s študenti in na koncu tutorske ure pridobi
podpise prisotnih študentov.
Naloge tutorja za tuje študente so:
− sodeluje z mednarodno pisarno,
− vzpostavi stik s tujim študentom po elektronski pošti ali na drug ustrezen način, še pred prihodom v
Slovenijo,
− v prvih dneh bivanja v Sloveniji pomaga premagati administrativne ovire kot so pridobitev
študentske izkaznice, nakup mesečne vozovnice, študentskih bonov, prijava začasnega prebivališča
in pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje, pridobitev davčne številke in osebnega bančnega
računa za študente,
− tujemu študentu pomaga pri orientaciji na FVO in mu svetuje tudi tekom študija, če ta izrazi potrebo
po pomoči,
− tujega študenta seznani z aktivnostmi in dogodki, ki so organizirani za študente FVO.
Tutor študent oziroma tutor za tuje študente mora študentom že ob prvem srečanju razložiti kdaj in na
kakšen način jim je na razpolago oziroma kako lahko študenti komunicirajo z njim. Seznani jih z
urnikom tutorskih ur in njihovimi kontaktnimi podatki – telefonska številka in/ali elektronski naslov.
Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti izobraževanja za tutorje
študente, ki ga organizira FVO.
Delo tutorjev študentov in tutorjev za tuje študente je prostovoljno.
FVO bo tutorjem študentom in tutorjem za tuje študente izdala Potrdilo o opravljenem tutorskem delu
za študijsko leto. Delo tutorstva se dokumentira v Prilogi k diplomi. Vrednotenje tutorskega dela je
odvisno od števila opravljenih tutorskih ur in drugih dejavnosti v okviru tutorstva.

III.

POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS, ROK ZA ODDAJO PRIJAV, VSEBINA IN
PRIPRAVA PRIJAVE TER MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE

Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent FVO, ki je vpisan v drugi ali višji letnik
dodiplomskega študijskega programa ali je vpisan v podiplomski magistrski študijski program in se
prijavi na razpis za tutorje študente.
Pri izboru kandidatov se ocenjuje kako dobro pozna študent:
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−
−
−
−
−

delovanje FVO,
študijski program in predmete,
pravila in oblike pomoči, ki jih nudi FVO,
širšo študentsko problematiko,
osnove svetovanja, komunikacijske tehnike in osnove reševanja problemov.

Za tutorja za tuje študente veljajo enaki pogoji in obveznosti kot za tutorja za domače študente. Zaradi
specifike dela mora tutor za tuje študente aktivno govoriti in pisati vsaj en tuj jezik. Šteje se, da
kandidat za tutorja za tuje študente pogoj znanja tujega jezika izpolnjuje, če je na FVO ali drugem
visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji uspešno opravil izpit iz tujega jezika. Študent znanje
tujega jezika dokazuje s potrdilom o opravljenem izpitu.
Rok za prijavo na razpis za tutorje študente in tutorje za tuje študente za študijsko leto 2022/2023 je
petek, 25. november 2022.
Kandidati za tutorja študenta in tutorja za tuje študente se na razpis prijavijo tako, da izpolnijo
prijavnico. Obrazec prijavnice je sestavni del tega Razpisa.
Kandidat za tutorja študenta prijavi obvezno priloži:
− življenjepis in
− izpis opravljenih obveznosti (izpis lahko pridobi FVO iz uradne evidence, v kolikor v prijavi
kandidat označi, da to dovoljuje).
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.
Kandidati morajo oddati pisne prijave priporočeno po pošti na naslov Fakulteta za varstvo okolja, Trg
mladosti 7, 3320 Velenje ali oddati osebno v referat 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.

Ob dela prostih dnevih in praznikih uradnih ur ni.
Tutor študent oziroma tutor za tuje študente, ki je bil imenovan za preteklo študijsko leto in želi
opravljati to funkcijo tudi v tekočem študijskem letu, se mora prav tako prijaviti na ta razpis po postopku
navedenem zgoraj.
Na podlagi prejetih prijav referat za študentske zadeve predlaga Senatu FVO v imenovanje tutorje
študente in mednarodni pisarni v imenovanje tutorje za tuje študente.
Izbor in imenovanje tutorjev študentov opravi Senat FVO.
Izbor in imenovanje tutorjev za tuje študente opravi mednarodna pisarna.
Izbrani tutorji študenti in tutorji za tuje študente bodo o izboru obveščeni s sklepom po elektronski pošti.
Ostali kandidati za tutorje študente in tutorje za tuje študente bodo po elektronski pošti obveščeni, da
niso bili izbrani.
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Izbrani tutorji študenti in tutorji za tuje študente bodo opravljali svojo funkcijo za obdobje študijskega
leta 2022/2023 z možnostjo ponovnega kandidiranja na novem razpisu.
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 8 dneh po imenovanju tutorjev študentov in tutorjev za
tuje študente.
IV.

UGOVOR

Morebitne ugovore zoper prejete sklepe in obvestila lahko prijavitelji vložijo na Senat FVO, v roku
osem (8) dni od vročitve sklepa.
O ugovoru s sklepom odloči Senat FVO. Vloženi ugovor ne zadrži izvajanja tutorstva izbranih tutorjev
študentov in tutorjev za tuje študente. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni
razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in
postavljena merila za ocenjevanje prijav.
V.

DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani FVO (www.fvo.si) v Pravilniku o tutorstvu na
Fakulteti za varstvo okolja, z dne 27. 6. 2022 in v referatu za študentske zadeve FVO (Milena Ževart,
(03) 898 64 10) ali v mednarodni pisarni za tutorje za tuje študente ((03) 898 64 15). Študenti, ki bodo
izbrani na Razpisu, bodo o vseh nadaljnjih postopkih sproti obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo
FVO sporočili v prijavnici.
Ta Razpis je javno objavljen na spletni strani FVO (www.fvo.si) in na oglasni deski FVO.

Prof. dr. Boštjan Pokorny
dekan

Boštjan
Pokorny

Digitalno podpisal
Boštjan Pokorny
Datum: 2022.11.10
20:54:02 +01'00'

Priloga:
− obrazec prijavnice.

Objavljeno na spletni strani FVO (www.fvo.si) dne ____10.11.2022______________________________.
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