JESENSKI RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
Na UP FTŠ Turistici imamo organizirano tutorstvo, v okviru katerega skrbimo za pomoč našim študentom.

Vloga tutorja študenta na UP FTŠ Turistici
Tutorji študenti na UP FTŠ Turistici imajo naslednjo vlogo:
redno pomagati in svetovati študentom pri njihovem delu in študiju
sodelovati s koordinatorjem tutorjev študentov in koordinatorjem tutorjev učiteljev UP FTŠ Turistice pri
reševanju problemov tutorstva na UP FTŠ Turistici
se udeleževati sestankov tutorjev študentov
poročati koordinatorju tutorjev študentov o izvajanju tutorstva na UP FTŠ Turistici
pripraviti poročila o delu

Prednosti za tutorja študenta
Vsak tutor študent mora do 30. 9. tekočega študijskega leta koordinatorju tutorjev študentov oddati poročilo o delu. Ko je
to potrjeno s strani koordinatorja tutorjev na fakulteti in senata UP FTŠ, tutor študent pridobi:
dragocene izkušnje na področju svetovanja študentom, organizacije dela na fakulteti ter pomoči drugim
(referenca!)
certifikat, s katerim se prizna njegovo delo tutorja študenta
1 oziroma 2 (za tutorje študente mednardonim in Erasmus študentom) kreditni točki (v okviru strokovne prakse)
vpis v prilogo k diplomi

Oblike študentskega tutorstva in način dela
Na UP FTŠ Turistici poznamo več oblik pomoči študentom. Tutorji študenti so lahko tutorji na posameznem študijskem
programu in/ali letniku, tutorji za tuje študente, tutorji za študente na mednarodni izmenjavi in tutorji za študente s
posebnimi potrebami.
Tutor študent sodeluje s koordinatorjem tutorjev študentov, ki ga usmerja pri delu, s tutorjem učiteljem in tudi
koordinatorjem tutorjev. Odlike tutorja študenta so samostojnost, iniciativnost, prijaznost in želja pomagati sočloveku.
Zaželjeno in prednost je, da tutor študent opravlja svojo vlogo skozi celo študijsko leto.

Povabilo k sodelovanju – razpis
Vabimo vas, da se nam pridružite in se prijavite na razpis za tutorje študente UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2019/2020.
Razpis je namenjen vsem študentom Turistice na vseh stopnjah študija, na razpis se lahko ponovno prijavijo tudi
dosedanji tutorji študenti.
Izpolnjeno vlogo (ki je priloga tega razpisa) in vse potrebne priloge dostavite do 18. 9. 2019 v elektronski obliki na
elektronski naslov marijana.sikosek@fts.upr.si ali v fizični obliki v zaprti kuverti v tajništvo Turistice (osebno ali preko
pošte), na kateri mora biti zapisano ”PRIJAVA - RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020”.
Obvestila o izbiri z zadolžitvami za novo študijsko leto bodo izbrani tutorji prejeli do 20. 9. 2019.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na doc. dr. Marijano Sikošek, koordinatorko tutorjev na UP FTŠ Turistici
(marijana.sikosek@fts.upr.si).

Portorož, 3. 9. 2019

Prijazno vabljeni!

doc. dr. Marijana Sikošek,
koordinatorka tutorjev na UP FTŠ Turistici

