Komisija za tutorstvo objavlja

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE IN ODDELČNE
KOORDINATORJE TUTORJEV ŠTUDENTOV
Tutorstvo je kot pomemben dejavnik zviševanja kakovosti študija eden od ciljev bolonjske prenove. H kakovosti
študija bomo pripomogli tudi z vsestranskim (strokovnim, socialnim in orientacijskim) spremljanjem študentov
skozi študij.

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:
organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta ob vpisu v študijski program;
krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent FF, ki je vpisan najmanj v drugi letnik oz. je drugič vpisan v
prvi letnik. Študentje dvopredmetnih študijskih programov se lahko prijavijo za mesto tutorja študenta na obeh
oddelkih. Koordinator tutorjev študentov pa je avtomatsko tudi tutor študent.
Od kandidatov pričakujemo odgovornost do dela s svojimi tutorandi in redno dosegljivost prek e-pošte ter
poznavanje študijske in splošne študentske problematike na svojem oddelku. Sicer pa bodo kandidati dobili
podrobnejša navodila in se dodatno poučili o tutorstvu še na tutorskem vikendu.

Za tutorje in koordinatorje bo organizirano (brezplačno) izobraževanje, ki bo med 23. in 25. septembrom 2011.
Udeležba je za vse študente, ki želijo biti tutorji/koordinatorji obvezna, tudi za tiste, ki so tutorirali že v
preteklih letih.
Tutorji, ki študirajo po bolonjskih programih, bodo imeli možnost uveljavljati to dejavnost kot zunanji izbirni
predmet Študentsko tutorstvo (3 KT), koordinatorji pa Koordiniranje študentskega tutorstva (3KT). Oba
predmeta hkrati ni možno uveljavljati.
Vsi tutorji, ki uspešno opravijo svoje delo pa dobijo ob koncu leta potrdilo, ob koncu študija pa zaznamek k
diplomi.

Tutorski sistem na FF sestavljajo:
 TUTOR ŠTUDENT je študent, ki je najmanj eno leto že študiral na FF in prvi stopi v kontakt s tutorandom.
Njegova glavna naloga je, da svojim tutorandom olajša prehod iz srednje šole na fakulteto. Glavna naloga
tutorja je, da tutorandom svetuje pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju in jih
redno obvešča o novostih, ki se dogajajo na oddelkih, društvih, znotraj UL ipd. (te informacije pridobi od
svojega oddelčnega koordinatorja). Veliko krat imajo študentje zelo specifične težave za katere tutor na
pristojen za reševanje. V takšnih primerih je njegova naloga, da študente napoti oz. usmeri na ustrezne
naslove (tajništvo, referat, študentska pisarna idr.).
Tutor študent ima tudi nekatere obveznosti. Da si pridobi informacije o nadaljnjem delu, je obvezno, da se
aktivno udeleži usposabljanja oz. tutorskega vikenda. Poleg tega pa je njegova naloga, da skozi leto
sodeluje s svojim oddelčnim koordinatorjem, s tutorandi (in vodi evidenco dela z njimi) in da se udeležuje
različnih dogodkov, kjer se predstavlja tutorstvo (npr. podelitev indeksov, informativni dnevi, študentski
dnevi ipd.). V kolikor pa mu njegov študij nudi takšna znanja, ki jih potrebujejo študentje s posebnimi
potrebami, je njegova naloga, da sodeluje in pomaga tutorjem za študente s posebnimi potrebami in
njihovim tutorandom.
 ODDELČNI KOORDINATOR TUTORJEV ŠTUDENTOV je študent, ki pozna in je že sodeloval v tutorskem
sistemu. Je vezni člen med tutorji in koordinatorko tutorjev študentov na nivoju fakultete. Njegove naloge
so enake kot za tutorje študente, saj je tudi sam tutor. Poleg tega pa skrbi, da se informacije prenašajo
med tutorje in njihove tutorande in ob začetku leta razporedi tutorande med svoje tutorje. Po potrebi se
udeležuje tudi tutorskih sestankov z ostalimi oddelčnimi koordinatorji in Zbora tutorjev.
 TUTOR ŠTUDENT ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI je prav tako lahko vsak, ki na FF študira najmanj
drugo leto, zaželeno pa je, da pozna osnovno problematiko študentov s posebnimi potrebami ali da se je
na tem področju pripravljen še dodatno izobraziti.
Delo tutorja študenta za študente s posebnimi potrebami je bolj individualno od dela tutorja študenta;
tutor do tutoranda pristopa individualno in se z njim individualno dogovori o načinu pomoči, ki jo tutorand
pri študiju potrebuje. Ker študenti s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč v času celotnega študija, v
tem primeru ne gre toliko za uvajanje v način dela na fakulteti, ampak bolj za reševanje sprotnih težav in
premagovanje ovir, ki se lahko nepričakovano pojavijo. Ker so težave študentov s posebnimi potrebami
pogosto zelo specifične, je dobro, vendar ni nujno, da se tutoranda tutorju študentu za študente s
posebnimi potrebami določi tako, da je tutor s svojim tutorandom v istem ali v višjem letniku. Tutor
študent za študente s posebnimi potrebami se mora obvezno udeležiti usposabljanja na tutorskem
vikendu, prisostvovati pa mora tudi pri morebitnih dodatnih usposabljanjih za tutorje študente za študente
s posebnimi potrebami. Udeležiti se mora tudi dogodkov, ki bodo organizirani za njihove tutorande, npr.
Vaj iz orientacije po FF za slepe študente ipd. Od tutorja se pričakuje, da o svojem delu vodi natančno
evidenco svojega dela in da ob koncu šolskega leta odda tudi izčrpno poročilo o svojem delu. V primeru
težav, je naloga tutorja, da se obrne na koordinatorko tutorjev študentov za študente s posebnimi
potrebami ali na oddelčnega koordinatorja.
 TUTOR ŠTUDENT ZA TUJE ŠTUDENTE je študent, ki v želji, da bi spoznal tuje študente na študijski izmenjavi
na naši ter drugih fakultetah, tem ob njihovem prihodu v Slovenijo pomaga pri namestitvi in izpolnjevanju
birokratskih obveznosti, pri zadevah, povezanih s študijem na naši fakulteti ter pri integraciji v ljubljansko
študentsko ter slovensko kulturno okolje. Preko študijskega leta s svojimi kolegi organizira razne
obštudijske dejavnosti za tuje študente, ki so namenjene utrjevanju poznanstev med domačimi in tujimi
študenti. Posebej zanimiva izkušnja takšnega tutorstva je lahko za tiste študente, ki načrtujejo izmenjavo,
saj lahko že prej spoznajo nekoga, ki mu bo morda kasneje pomagal, ko bo sam prišel na izmenjavo.
Tako kot ostali tutorji, se tudi tutorji za tuje študente udeležujejo različnih dogodkov, kjer so tutorji
prisotni. Tudi zanje je obvezna udeležba na tutorskem vikendu. Poleg tega pa tudi oni vodijo evidenco dela
s svojimi tutorandi ter pišejo poročila o svojem delu.

Na podlagi Pravilnika o tutorstvu razpisujemo mesta za:
1. TUTORJE ŠTUDENTE
Oddelek za ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO
Oddelek za ARHEOLOGIJO
Oddelek za AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE
Oddelek za BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO
Oddelek za ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO
Oddelek za FILOZOFIJO
Oddelek za GEOGRAFIJO
Oddelek za GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN S SKANDINAVISTIKO
Oddelek za KLASIČNO FILOLOGIJO
Oddelek za MUZIKOLOGIJO
Oddelek za PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO
Oddelek za PREVAJALSTVO
Oddelek za PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
Oddelek za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO
Oddelek za PSIHOLOGIJO
Oddelek za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOST
Oddelek za SLAVISTIKO
Oddelek za SLOVENISTIKO
Oddelek za SOCIOLOGIJO
Oddelek za UMETNOSTNO ZGODOVINO
Oddelek za ZGODOVINO

2. ODDELČNE KOORDINATORJE
Oddelek za ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO
Oddelek za ARHEOLOGIJO
Oddelek za AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE
Oddelek za BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO
Oddelek za ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO
Oddelek za FILOZOFIJO
Oddelek za GEOGRAFIJO
Oddelek za GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN S SKANDINAVISTIKO
Oddelek za KLASIČNO FILOLOGIJO
Oddelek za MUZIKOLOGIJO
Oddelek za PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO
Oddelek za PREVAJALSTVO
Oddelek za PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
Oddelek za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO
Oddelek za PSIHOLOGIJO
Oddelek za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOST
Oddelek za SLAVISTIKO
Oddelek za SLOVENISTIKO
Oddelek za SOCIOLOGIJO
Oddelek za UMETNOSTNO ZGODOVINO
Oddelek za ZGODOVINO

3. TUTORJE ŠTUDENTE ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (s kateregakoli oddelka)
4. TUTORJE ŠTUDENTE ZA TUJE ŠTUDENTE (s kateregakoli oddelka)

Rok za prijavo na razpis je 15. 7. 2011. Prijavite se tako, da izpolnite univerzalen obrazec, ki ga najdete na
spletni strani FF, v zavihku tutorstvo. Izpolnjeno prijavnico pošljite prek elektronske pošte na naslov
nina.tutorstvo@gmail.com. Poleg tega svojo prijavo še natisnite, podpišite in naslovite na naslov:
Filozofska fakulteta
Študentska pisarna (za tutorstvo)
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
s pripisom ZA RAZPIS – NE ODPIRAJ.

Pri izboru bomo upoštevali le popolne prijave. Prijava na razpis še ne pomeni avtomatske izbire. O izboru boste
obveščeni po elektronski pošti predvidoma v koncu avgusta oz. v začetku septembra.

Dodatne informacije (naloge tutorjev, vrednotenje dela tutorjev itd.) lahko dobite preko spletne strani
http://tutorstvo.ssff.si ali http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/Tutorstvo/Tutorstvo.html
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