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Koper, 12. 6. 2019
RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE NA UP FHŠ
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) skladno s Pravilnikom o
tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem objavlja razpis za tutorje študente za študijsko leto
2019/2020.
Rok za prijavo je 1. 9. 2019. Kandidati za tutorje študente izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z
zahtevanimi prilogami posredujejo po elektronski pošti na naslov: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si.
Študent ob prvi prijavi priloži:
- izpolnjeno prijavnico
- življenjepis/cv kandidata,
- izpis ocen (potrdilo o opravljenih obveznostih – skenirano ) ter
- morebitne druge priloge, ki so relevantne za funkcijo tutorja študenta
- izjavo o znanju angleškega jezika (za študente, ki se prvič prijavljajo za tutorja za tuje študente v
šolskem letu 2019/2020)
Študent, ki je že opravljal funkcijo tutorja ob prijavi priloži:
- izpolnjeno prijavnico
- izpis ocen (potrdilo o opravljenih obveznostih – skenirano )
- tutorsko poročilo (za študente, ki so opravljali delo tutorja v šolskem letu 2018/2019 in ga želijo
formalno uveljavljati s prijavo na ta razpis)
- izjavo o znanju angleškega jezika (za študente, ki se prvič prijavljajo za tutorja za tuje študente v
šolskem letu 2019/2020)
Koordinator turorjev na UP FHŠ bo na podlagi prejetih vlog opravil izbor kandidatov tutorjev študentov
in seznam posredoval v imenovanje Senatu UP FHŠ.
Študenti, ki bodo imenovani za tutorja študenta, bodo prejeli sklep o imenovanju.
Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent UP FHŠ, ki je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija
na UP FHŠ in bo ob nastopu funkcije tutorja študenta (1. 10. 2019) uspešno zaključil prvi letnik študija
na UP FHŠ. Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto. V izbirnem postopku se upošteva, da
mora tutor študent poznati strukturo in delovanje tutorskega sistema ter poznati študijsko in splošno
študentsko problematiko na fakulteti in univerzi.
doc. dr. Zrinka Mileusnić, l.r.,
koordinator tutorjev na UP FHŠ

