
 

 

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o tutorskem sistemu UM FERI št. 02/2014-ŠSGN, prodekanica za 

študentska vprašanja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maruša Lešnik, 

izdaja 

 

 

S K L E P 
o razpisu k prijavi za tutorja študenta za študijsko leto 2019/2020 

 
 
 
 

 

1. Splošna določba 

Skladno z določili Pravilnika o tutorskem sistemu UM FERI št. 02/2014-ŠSGN Fakultete za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko izdaja prodekanica za študentska vprašanja sklep o 

razpisu poziva k prijavi za tutorje študente Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. 

V tem sklepu se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot 

nevtralni za ženski in moški spol. 

 

2. Vsebina 

Študentsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri tutorji študentje svetujejo in pomagajo 

študentom pri študiju in reševanju drugih vprašanj povezanih z UM FERI ter UM. 

Študentje lahko kandidirajo za tutorja na smeri na kateri se izobražujejo. Kandidaturo pa lahko 

oddajo tudi za tutorja gostujočih študentov, tj. tujih študentov. Študentje se po prioriteti opredelijo 

za kateri letnik kandidirajo. Za tutorja tujih študentov obstajata le dve razpisni mesti. 

V prvem letniku prve stopnje sta na posamezni študijski program predvidena do dva tutorja. V višjih 

letnikih, sta na študijsko smer predvidena do dva tutorja, v kolikor študijska smer nima usmeritve. 

V kolikor usmeritev obstaja, je na posamezno usmeritev predviden en tutor. 

 

 



 

3. Pogoji 

V skladu z 8. členom Pravilnika o tutorskem sistemu UM FERI št. 02/2014-ŠSGN (v nadaljevanju: 

pravilnik) lahko postane tutor študent katerikoli študent, ki je redno vpisan in ustreza naslednjim 

pogojem: 

- je pred izvajanja tutorstva uspešno zaključil vsaj prvi letnik 1. stopnje; 

- ima povprečno oceno vsaj 8*; 

- ni prejel disciplinskega ukrepa. 

*Povprečna ocena, ki je navedena kot pogoj v prvi alineji se lahko zanemari v primeru, da Komisija 

za izbor tutorjev študentov na ustnem razgovoru ugotovi, da kandidat izpolnjuje ostale pogoje in 

ustreza merilom določenim s 3. odstavkom 10. člena pravilnika. 

 

4. Vlaganje prijave 

Študent vloži popolno prijavo (ki je priloga tega razpisa) z vsemi prilogami, ki jih prijava zahteva v 

nabiralnik Študentskega sveta FERI, ki se nahaja ob vitrinah v bližini referata za študentske zadeve 

v objektu G2, pošlje na e-naslov tutorjiferi@um.si ali pošlje po pošti, naslovljeno na prodekanica za 

študentska vprašanja FERI; Maruša Lešnik; Koroška cesta 46; 2000 Maribor s pripisom ne odpiraj – 

vloga za tutorja študenta ali izpolni elektronsko prijavnico, dostopno tukaj: 

https://forms.gle/Bak1szpFjnsjyo3t8. 

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. 8. 2019 do 12. ure. Vloge, ki bodo oddane po preteku 

določenega roka, bodo obravnavane le v primeru, da ne bodo zasedena vsa prosta mesta za tutorje. 

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pozvan k dopolnitvi vloge, v kolikor še obstoji prosto 

mesto za tutorja, v nasprotnem primeru bo vloga zavržena kot nepopolna. 

 

5. Roki 

Po preteku roka za oddajo vlog bo v skladu s pravilnikom Komisija za izbor tutorjev študentov 

pregledala prispele kandidature. Kandidati bodo po elektronski pošti obveščeni o terminu 

razgovorov, ki bodo potekali v prvem tednu septembra (2. 9. 2019 do 6. 9. 2019). Po poročanju 

Komisije za izbor tutorjev Študentskemu svetu FERI, bodo le ti imenovani. Imenovani kandidati bodo 

obveščeni o izboru. 

 

Maribor, 12. 8. 2019 

 prodekanica za študentska vprašanja FERI 

Maruša Lešnik, l.r. 

 

https://forms.gle/Bak1szpFjnsjyo3t8


 

 

1 Podatki o kandidatu 
 

 

S podpisom se nepreklicno prijavljam na razpis za tutorja študenta na UM FERI in potrjujem udeležbo 

na razgovoru v prvem tednu septembra.  Kandidati bodo s terminom razgovora seznanjeni 

najkasneje 31. avgusta. 
 

S podpisom soglašam z uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov in dovoljujem, da me tutorji 

kontaktirajo preko elektronskega naslova. 

 

 
Podpis:                                                   

 

Kraj in datum:  _______________________ 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Stalno prebivališče:  

Začasno prebivališče:  

Študijski program:  

Letnik študija v letu 2019/2020:  

Povprečna ocena:  

Elektronski naslov:  

Telefonska številka:  

Velikost majice:  XS S M L XL XXL 

Želim biti tutor (prioritetno): 1. 
 

Primer (študent 3. letnika E VS): 
 

1. Tutor E VS 1. letnik 2. 
2. Tutor za tuje študente  

3. Tutor E VS 2. letnik 3. 

Sodeluješ v kateri drugi 

dejavnosti, društvu? 

 

Zakaj želiš postati študent tutor 

(na kratko)? 

 


