Na podlagi 20. tocke 23. Clena Statuta Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto
in sklepa Senata Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto z dne 09.02.2017 је
dekanica Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto izdala

PRAVILNIK О

TUTORSКEM

SISTEMU

(cistopis- uradno preCi~ceno besedilo)

1 SPLOSNE DOLOCBE
1. Clen
S tem pravilnikomje urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Fakulteti za upravljanje
poslovanje in informatiko Novo mesto (v nadaljevanju fakulteta).
2. clen
Namen tutorskega sistema је ustvariti pogoje za:
• organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega studenta od vpisa v studijski program do
zakljucka studija;
• krepitev neposrednih stikov med studenti in ucitelji ter med studenti, uCitelji in fakulteto kot
celoto;
• uspesnejse vkljucevanje studentov v ucno okolje;
• resevanje splosnih in specificnih proЫemov studentov, se posebej studentov s posebnimi
potrebami;
• izboljsanje studijskega uspeha, boljse prehodnosti studentov in visje kakovost studija.
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OBLIКE

TUTORSTVА

3. clen
Tutorska dejavnost se deli na studentsko tutorstvo in na uciteljsko tutorstvo.
Studentsko tutorstvo је oЫika tutorske dejavnosti, pri kateri studentje svetujejo svojim kolegom pri
studiju in resevanju drugih vprasanj, povezanih s studijem na fakulteti.
Uciteljsko tutorstvo је oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokosolski ucitelji in sodelavci svetujejo
studentom glede njihovega studija, izЬire studijske poti in drugih vprasanj, povezanih s studijem.
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STUDENTSKO TUTORSTVO

4. Clen
Tutor student је lahko vsak redni ali izredni student fakultete, ki је vpisan najmanj v drugi letnik
studija in је kot prostovoljec pripravljen prevzeti tutorstvo.
Tutorje studente za eno studijsko leto imenuje studentski svet praviloma na zacetku studijskega leta
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za vsak studijski program posebej. Stevilo tutorjev studentov ni omejeno.
о imenovanju tutorjev studentov studentski svet obvesti prodekana za studijske zadeve, ki usmerja in
koordinira njihovo delo.
Studentski svet lahko tutorja studenta razresi, се ugotovi, da tutor svojih nalog ne opravlja z zadostno
skrbnostjo ali се student od tutorstva odstopi. о razresitvi studenta tutorja studentski svet obvesti
prodekana za studijske zadeve.
5. clen
Naloge tutorja studenta so:
• da studente seznanja s pravnimi in drugimi akti fakultete, ki dolocajo njihove pravice in dolznosti
v casu studij а;
• da studente seznanja s posamezniki in delovnimi telesi na fakulteti, ki so pristojni za resevanje
njihovih studijskih in drugih vprasanj;
• da studentom svetuje pri iskanju pomoci za premostitev tezav na studijskem podrocju;
• udeleZЬa na prvem srecanju tutorjev studentov, ki ga organizira prodekan za studijske zadeve.
Tutor student tutorsko dejavnost izvaja skladno z usmeritvami prodekana za studijske zadeve. Nacini
izvajanja so srecanja in komunikacija preko e-poste.
v okviru studentskega tutorstva se ро potreЬi organizira tudi tutorstvo za tuje studente in za studente,
ki odhajajo na mednarodno izmenjavo.

4 UCITELJSKO TUTORSTVO
б.

Clen
UCiteljsko tutorstvo se organizira kot uvajalno tutorstvo, individualno tutorstvo, predmetno tutorstvo
in tutorstvo za tuje studente.
Uvajalno tutorstvo је organizirano ро letnikih, razdeljeno na vrsto studija inje namenjeno studentom
pri premagovanju tezav, kot so na primer:
• pogoji za napredovanje v visji letnik, izЬime vseЬine in pogoji za dokoncanje studija;
• seznanitev z aktualno proЬlematiko studentov in resevanje le-te;
• posebna vprasanja, s katerimi se srecujejo studenti s posebnim statusom (npr. studenti s posebnimi
potrebami, studenti sportniki, studenti priznani umetniki).
Individualno tutorstvo је nacin tutorskega dela, pri katerem si student sam izbere individualnega
tutorja. Naloga tutorja ucitelja је, da na govorilnih urah in preko elektronske poste svetuje studentom
glede studija, izЬire studijske poti in vprasanj osebne narave.
Predmetno tutorstvo је naCin tutorskega dela, pri katerem ucitelj studentom svetuje na posameznem
studijskem podrocju in је namenjeno premagovanju tezav, ki se pojavijo pri studiju posameznega
predmeta. Namenjeno је poglaЬljanju in nadgrajevanju ter kot pomoc pri razumevanju vseЬine.
Tutorstvo za tuje studente је namenjeno studentom, ki prihajajo na fakulteto na mednarodno
.IzmenJavo.
.

Tutor uCitelj

је

7. Clen
lahko vsak visokosolski uCitelj ali visokosolski sodelavec, ki је v rednem delovnem
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razmerju na fakulteti.
Uvajalne tutorje letnikov imenuje in njihovo delo usmerja, koordinira ter nadzoruje prodekan za
studijske zadeve.
Individualno in predmetno tutorstvo izvajajo vsi visokosolski uCitelji v okviru govorilnih ur za
studente.
Tutorstvo za tuje studente izvajajo Clani komisije za mednarodno moЬilnost in visokosolski uCitelj za
poslovni tuji jezik.
Mandat tutorja ucitelja lahko preneha s prenehanjem delovnega razmerja na fakulteti ali z razresitvijo.
8. clen
Naloga tutorjev uciteljev је, da studentom svetujejo glede resevanja studijskih in/ali drugih posebnih
vprasanj, ki so navedena v 7. clenu tega pravilnika v skladu s tutorskim sistemom na fakulteti.
Naloga tutorjev uCiteljev је, da о opravljenem tutorskem delu porocajo prodekanu za studijske zadeve.
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KONCNE DOLOCBE

Та

9. Clen
Cistopis pravilnika zacne veljati 31.08.2018 in se objavi na spletni strani fakultete.

Stevilka: D2-5/2017
Datum: 09.02.2017
mag. Malci Grivec, vis. pred.
dekanica
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