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Plan dela za izvajanje tutorskega sistema na Fakulteti za uporabne družbene študije v študijskem 

letu 2019/2020 

 

 

V študijskem letu 2019/20 se skladno s Pravilnikom o sistemu tutorstva Fakultete za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici izvedejo naslednje oblike tutorstva:  

• učiteljsko tutorstvo,  

• uvajalno študentsko tutorstvo, 

• predmetno študentsko tutorstvo, 

• tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, 

• tutorstvo za tuje študente. 

 

 

1. Učiteljsko tutorstvo  

 

Določitev tutorjev učiteljev za posamezne skupine študentov (po programih in stopnjah) v 

študijskem letu 19/20: 

 

I. stopnja 

Uporabne družbene študije (NG) – asist. Janja Mikulan Kildi 

Uporabne družbene študije (LJ) – doc. dr. Petra Kleindienst 

Socialni menedžment (NG) – asist. Janja Mikulan Kildi 

Socialni menedžment  (LJ) – doc. dr. Petra Kleindienst 

Psihosocialna pomoč (NG) – doc. dr. Jana Krivec  

Psihosocialna pomoč (LJ) – dr. Tjaša Stepišnik Perdih   

 

II. stopnja 

Medkulturni menedžment (NG) – doc. dr. Tea Golob  

Medkulturni menedžment (LJ) – red. prof. dr. Matej Makarovič 

Psihosocialna pomoč (LJ) – dr. Primož Rakovec  

Psihosocialna pomoč (NG) – dr. Primož Rakovec 

 

III. stopnja 

Sociologija (NG, LJ) – red. prof. dr. Matevž Tomšič  
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Uvodno tutorsko srečanje tutorjev učiteljev se v 1. semestru izvede najkasneje do 30. 10. 2019. 

Namenjeno je posameznim skupinam tutorandov, osnovnemu informiranju tutorandov o namenu 

izvajanja sistema tutorstva, predstavitvi poslanstva in vizije FUDŠ, organiziranosti fakultete, 

informiranju o izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela FUDŠ in predstavitvi dodatnih 

aktivnosti (družboslovni večeri, založništvo, konference, ekskurzije itd.) ter motivaciji tutorandov za 

aktivno participacijo v odločevalskih procesih na FUDŠ in obštudijskih dejavnostih. Cilj tutorskega 

srečanja (in tutorskega sistema na sploh) je čim boljša in optimalna integracija študentov na vseh 

programih, stopnjah in letnikih v sam študijski proces ter povečanje prehodnosti med letniki in 

zadovoljstva študentov. 

 

Tutorji poleg tega tutorande seznanijo s ključnimi in najpomembnejšimi pravilniki, ki zadevajo 

študente, med katerimi so najpomembnejši: 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov, 

- Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del,  

- Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi, 

- ostali morebitno relevantni dokumenti in pravilniki, ki se tičejo specifične skupine tutorandov. 

Tutorji tutorande seznanijo s ključnimi procesi na FUDŠ in jim predstavijo možnosti študija v tujini 

(program Erasmus), možnost vključevanja vseh študentov na vseh stopnjah v raziskovalni proces na 

fakulteti, s čimer si študenti lahko povečajo obzorja znanja in se že v študijskih letih začnejo 

vključevati v raziskovalno delo. 

 

Tutorsko srečanje v 2. semestru se izvede najkasneje do prvega tedna v marcu. Tutorji v 2. semestru 

izvedejo tutorsko srečanje z istimi skupinami študentov, kot so jim bili dodeljeni že v 1. semestru. 

Srečanje je namenjeno ugotavljanju zadovoljstva študentov s samim študijskim procesom, 

pedagoškim kadrom in podpornim osebjem ter celotnim delovanjem fakultete. Tutorandi imajo ob 

tem možnost pridobitve dodatnih informacij glede študija, predmetov, profesorjev in asistentov ter 

razrešitvi katerihkoli morebitnih dilem, ki bi se jim pojavile tekom študijskega procesa v 1. semestru. 

Cilj tutorskega sestanka v 2. semestru je zagotoviti integracijo študentov v študijski proces in 

povečanje zadovoljstva študentov s Fakulteto za uporabne družbene študije.  

 

2. Študentsko tutorstvo 

 

Izvede se razpis za izbor tutorjev študentov v študijskem letu 2019/2020. V študijskem letu 

2019/2020 se objavi razpis za izbor tutorjev študentov za naslednje oblike tutorstva: 

a) uvajalni tutor študent, 

b) predmetni tutor študent, 

c) tutor za študenta s posebnimi potrebami, 

d) tutor za tuje študente, 

Rok prijave na razpis do 16.10.2019.  

 

3. Koordinator tutorstva na FUDŠ 

 

V študijskem letu 2019/20 se za koordinatorko tutorstva na FUDŠ imenuje Andrejo Slejko Rojc.  
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4. Predstavitev tutorskega sistema  

 

V uvodnih dneh t.i. »Fakultetnem kažipotu«, ki bo potekal dne 3., 4. in 5.10.2019, bo študentom 1. 

letnika predstavljen sistem tutorstva. Predstavila ga bo koordinatorka tutorstva Andreja Slejko Rojc. 

 

Študenti bodo razpis za izbor tutorjev študentov v študijskem letu 2019/2020 prejeli po elektronski 

pošti. Javno bo objavljen tudi na spletni strani fakultete. 

 

5. Zbor tutorjev na FUDŠ 

 

Predvidoma v začetku novembra 2019 se izvede zbor tutorjev na FUDŠ. Udeležijo se ga odgovorni 

prodekan za tutorstvo, koordinator tutorjev učiteljev in tutorjev študentov ter posamezni tutorji 

učitelji oziroma tutorji študenti. 

Namen zbora je: 

• evalvacija tutorskega dela v študijskem letu 2018/19, 

• razprava o izvedenih aktivnostih tutorstva učiteljev v tekočem študijskem letu, 

• plan dela tutorjev študentov v tekočem letu, 

• usposabljanje za izvajanje tutorskega dela. 

 

 

 

V Novi Gorici, dne 12.9.2019 

 

 

 

 

 

red. prof. dr. Borut Rončević  

dekan 

 

 

 

 

 

 

 


