Senat NTF je na podlagi 77. 6lena
in sprejetega tutorskega sistema UL, po
predhodni razpravi n?^SJqj:fi komisiji-Slq!t{a_Ut
NTF, Zboru tutorjev rrrir i. Stro-""r,tri"* svetu NTF,
na svoji 1 1 , seji dne 1 8.9.2014 sprejet:
TUTORSKI PRAVILNIK UL, NTF
I. SPLOSNE DOLOCBE
1. 6len

Ta pravilnik ureja organizacijo in delovanje uciteljskega in

Studentskega tutorstva na
Naravoslovnotehni5ki fakulteti univerze v Ljubljani (v naoaijevanju NTF).
2. dlen

Tutorstvo je opredeljeno kot sistematidno nudenje pomodi Studentom pri Studiju
njihovem akademskem razvoju.
Namen tutorskega sistema na NTF je:
podpora Studentom med Studijem,
povedanje prehodnosti Studentov v vi5ji letnik,
svetovanje Studentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika,
nudenje pom-odi pri Studiju posameznih predmetov oz. pri obvezni praksi,
spodbujanje Studentov k udelezbi pri obstudijskih aktivnosti.

in

pri

-

!I. UDELEZENCI V SISTEMU TUTORSTVA UL NTF IN NJIHOVE NALOGE
3. 6len
V tutorstvo NTF so vkljudeni tutorandi kot prejemniki tutorske pomodi in vsi izvajalci tutorstva
na NTF.
UdeleZenci tutorskega sistema NTF so:
zbor tutorjev,

-

prodekan za Studr.yske zadeve, odgovoren za izvajanje tutorstva
komisija za tutorstvo,
koordinatortutorjev,
oddeldnikoordinatorjitutorjev,
tutorji uditelji,
tutorji Studentje,
tutorandi.
ZBOR TUTORJEV

4. dlen

Zbor tutorjev na NTF sestavljajo: prodekan za Studijske zadeve, koordinator tutorjev,
komisija za tutorstvo, oddeldni koordinatorji tutorjev uditeljev in tutorjev itudentov ter
posamezni tutorji uditelji oziroma tutorji Studenti.

Zbor tutorjev je posvetovalni organ Senata NTF, katerega temeljna naloga je zagotavljanje
kakovostnega izvajanja tutorstva na dlanici.
Naloge zbora tutorjev so:
sprejem letnega nadrta izvedbe tutorstva,
sprejem letnega porodila o tutorskem delu,

-

-

obravnavanje problematike tutorstva in oblikovanje predlogov
za njihovo odpravo.
PRODEKAN ZA STUDIJSKE ZADEVE
5. dlen

Za izvaianie tutorstva na dlanici je pristoien in odgovoren prodekan
za studijske zadeve.
Naloge prodekana so zlasti:
- zagotavrjanje pogojev za nemoteno derovanje tutorstva na NTF,
- vodenje zbora tutorjev,

-

porodanje

o

delovanju tutorstva vodstvu NTF

izvajanje tutorstva na UL.

in

prorektorju, odgovornemu za

KOMISIJA ZA TUTORSTVO

6. dlen

Senat NTF ustanovi komisijo za tutorstvo, ki
uditeljev in tutorjev Studentov.

jo sestavrjajo odderdni koordinatorji

tutorjev

Naloge komisije za tutorstvo NTF so;
priprava osnutka letnega na6r1a dela za tutorje
Studente in tutorje ucitelje za sprejem
na zboru tutorjev,
priprava letnega porodila o poteku tutorstva,
priprava razpisa zaizbor tutorjev Studentov za
Studentsko tutorstvo in izbira tutorjev,
organizacijaizobralevanja in usposabl;anjaza tutorje studente
in tutorye udiierle NTF.

-

KOORDINATOR TUTORJEV
7. dlen

Koordinator tutorjev je lahko vsak pedagoski delavec
NTF, ki ga na predlog prodekana za

Studijske zadeve imenuje zbor tutorjev.

Naloge koordinatorja tutorjev so zlasti:
vodenje sestankov tutorjev,
svetovanje tutorjem pri njihovem delu,
skrb zaizvaianie letnega delovnega nadrta uditeljskega ali Studentskega
sodelovanje pri pripravi letnega porodila o izvedb-i uditeljskegi'ri tutorstva,
stro"ntskega
tutorstva na 6lanici.

-

ODDELENI KOORDINATOR TUTORSTVA
8. clen

skladno z notranjo organizacijsko strukturo NTF vzpostavlja
sistem koordiniranja tutorskega
dela po oddelkih.
oddeldni koordinator u6iteljskega tutorstva je lahko vsak pedagoiki
delavec posameznega
oddelka NTF, ki mora biti redno zaposlen na NTF.
oddeldni koordinator Studentskega tutorstva je lahko redni ali izredni
student NTF, ki ga ki ga
na predlog prodekana za studijske zadeve imenuje zbor
tutorjev na ta polozr;.
Naloge oddel6nega koordinatorja tutorjev so zlasti:

-

vodenje sestankov oddel6nih tutorjev,
svetovanje tutorjem pri njihovem delu,
skrb za izvalanie letnega delovnega nadrta uditeljskega ali Studentskega
tutorstva v
okviru svojega oddelka,
sodelovanje pri pripravi letnega porodila o uditeljskem ali Studentskem
tutorstvu na
oddelku.

TUTOR UEITELJ
9. clen

Tutor u6iteljje lahko vsak pedago5ki delavec NTF. Tutor ucitelj mora
biti redno zaposlen na
NTF
Naloge tutorja uditelja so zlasti:
izvajanje tutorske ure,
vodenje evidence tutorskega dela s itudenti,
oddaja letnega porodila o svojem delu, ki vsebuje Stevilo opravljenih tutorskih
ur,
nadin izvedbe tutorskih ur oziroma tutorskega dela in pogosta vpiasanja
Studentov
tutorandov,
udeleZba na.sestanikh tutorjev, kijih sklide koordinator tutorjev oziroma prodekan
za
Studijske zadeve,
usposabljanje po programu za izobrazevanje tutorjev uditeljev.

-

-

TUTOR SrUOrrur
10. 6len

Tutor Student je lahko vsak Student NTF, rczen Student prvega letnika
Studija na l. stopnji.
Naloge tutorja Studenta so zlasti:
izvajanje tutorske ure,
vodenje evidence tutorskega dela s Studenti,
udeleZba na.sestanikh tutorjev, kijih sklide koordinator tutorjev oziroma prodekan
za
Studijske zadeve,
oddaja letnega porodila o svojem delu, ki vsebuje Stevilo opravljenih tutorskih ur,
nadin izvedbe tutorskih ur oziroma tutorskega deli in pogosta vprasanla itudentom
tutorandov,
usposabljanje po programu za izobrazevanje tutorjev studentov.

-

-

TUTORAND
1

1. clen

Tutorand je redni ali izredni Student NTF, ki je v tutorskem sistemu prejemnik pomodi
in
svetovanja s strani tutorja uditelja ali tutorja Studenta. Tutorand je lahko vsak redni
ali izredni
Student NTF alituji Student, ki na NTF opravlja studijsko izmenjavo.

!II. OBLIKE TUTORSTVA NA NTF
12. dlen
Tutorski sistem na NTF zajemaved oblik tutorstva:
uditeljskotutorstvo,
uvajalno Studentsko tutorstvo,
Studentskotutorstvo,
predmetno Studentsko tutorstvo,
tutorstvo za Studente s posebnimi potrebami,
tutorstvo za tuje Studente,
posebne oblike tutorstva.

-

Uditeljsko in uvajalno Studentsko tutorstvo je obvezno. Druge oblike tutorstva se izvajajo po

potrebi.

UEITELJSKO TUTORSTVO
13. dlen

Uditeljsko tutorstvo

je oblika dela, s katero tutorji uditelji celovito pomagajo tutorandom

dasu Studija. Tutorsko delo tutorjev uditeljev je sesiavni del njegovega reoriega dela na NTF.

v

14. dlen

Postopek dodeljevanja Studentov tutorjem u6ite ljem.
tutorjem uditeljem se dodelijo Studentje ob vpisu v 1. letnik Studija, izjemoma ob vpisu
v 2. letnik,
tutor uditelj ima lahko najvec 50 tutorandov,
tutor uditelj lahko vodi svoje tutorande skozi ves itudijski proces,
tutor uditelj ima lahko v svoji skupini tutorandov Studente, ki so v razlidnih letnikih
Studija.

-

V primeru, da tutorand ali tutor ugotovita, da sodelovanje med njima ni mogode, zaprosila za
zamenjavo pri komisijiza tutorstvo NTF,
15. dlen
lzhodi5da za izvajanje tutorskih ur tutorjev uditeljev so:

-

prvo tutorsko uro izvede tutor uditelj najkasneje do 31.10. za tekode Studijsko leto,
tutor uditelj mora na morebitna posredovana vpra5anja odgovoriti v razumnem dasu,
individualna tutorska ura traja praviloma 30 minut,
tutor uditelj vodi evidenco o izvedenih tutorskih urah.
UVAJALNO STU OEruTSKO TUTORSTVO
16. clen

Uvajalno Studentsko tutorstvo je namenjeno Studentom 1. letnika l. stopnje Studija.

Itamel uvajalnega Studentskega tutorstva je nuditi podporo med Studijem, posredovanje

Studijskih in ob5tudijskih informacij.

17. dlen

Uvajalnitutor5tudentjelahkovsak5tudentNTF,ki:

-

ima status Studenta in ni student prvega letnika l. stopnje studija,
izkaZe pripravljenost pomagati Studentom prvega letni-t<a prl vt<t.lueitvi v univerzitetno
okolje,
dobro pozna pravice in dolZnosti Studentov ter delovanje NTF, Studentskega sveta
NTF in ostalih oblik Studentske organiziranosti,
pozna 5ir5o Studentsko problematiko.
18. clen

Naloge uvajalnega tutorja Studenta so zlasti.
redno izvajanje tutorskih ur, med katerimi tutorandu primerno svetuje pri Studijskih in
drugih problemih v dasu Studija,
vodenje evidence o opravljenih tutorskih urah in pogostih vpra5anjih, ki se Studentom
pojavljajo,
priprava letnega porodila o delu,
udeleZba na usposabljanjih za tutorje, posvetih in ostalih tutorskih dogodkih,
druga opravila po potrebi in dogovoru z vodstvom NTF.

-

SruorrurSKo TUToRSTVo
19. dlen

studentsko tutorstvo je namenjeno Studentom visjih letnikov na NTF ali tujim Studentom, ki
na NTF opravljajo Studijsko izmenjavo.
Naloge Studentskega tutorja so zlasti:
- redno izvajanje tutorskih ur,
- vodenje evidence o opravljenih tutorskih urah in pogostih vpra5anjih, ki se Studentom
pojavljajo,
- priprava letnega porodila o delu,
- udeleZba na usposabljanjih za tutorje, posvetih in ostalih tutorskih dogodkih,
- druga opravila po potrebi in dogovoru z vodstvom NTF.
PREDMETNO STUDENTSKO TUTORSTVO
20. dlen

Predmetno Studentsko tutorstvo

je

namenjeno Studentom

kot dodatna pomod

razumevanju in osvajanju Studijske snovi posameznih predmetov Studijskega programa.

Predmetno Studentsko tutorstvo je organizirano pri posameznih predmetih
obseZno Studijsko snovjo oziroma po presoji zbora tutorjev NTF.

z

pri

zahtevno in

21. dlen
Naloge predmetnega tutorja Studenta so zlasti:
- seznanja Studenta z vsemi potrebnimi viri informacij in literaturo za tutorirani predmet,
- Studentu priporoda in razloZi primerne metode in strategije udenja
za tutorirani
predmet,
- nudi pomod pri osvajanju zahtevnejsih vsebin tutoriranega predmeta.

TUToRSTVo ZA STUOTXTE S POSEBNIMI POTREBAMI
22. tlen
Tutorstvo za Studente s posebnimi potrebami je oblika pomoci Studentom, ki imajo status
Studenta s posebnimi potrebami.

Tutor svetuje Studentu s posebnimi potrebami v okviru tistih zmoZnosti, ki mu omogodajo
hitro prilagajanje in uspe5no vkljudevanje v Studijsko delo in Studentsko Zivljenje.
23. clen
Naloge tutorja za Studente s posebnimi potrebami so zlasti:

-

nudenje pomodi pri prilagoditvi nadina Studija, ki
potrebami najustreznejSi,

ie

za Studenta

s

posebnimi

pravodasno usmerjanje Studenta s posebnimi potrebami na ustrezne strokovne
svetovalne sluZbe za razreiitev problemov, ki se jim pojavijo v casu Studija.
TUTORSTVO ZA TUJE STUDENTE

24. dlen
Tutorstvo za tuje Studente je oblika pomodi tujim Studentom, ki so udeleZenci Studijske
izmenjave na NTF. Namen tutorstva za tuje Studente je nudenje pomoci tujim Studentom pri
premagovanju kulturnih razlik in privajanju na novo okolje v dasu izmenjave v Sloveniji.
25. 6len
Naloge tutorja za tuje Studente so zlasti:
- vzpostaviti stik s tujim Studentom 5e pred prihodom v Slovenijo,
- nudenje pomo6itujemu Studentu pri urejanju administrativnih zadev,
- nudenje pomo6i tujemu Studentu pri vkljudevanju v Studentsko Zivljenje na dlanici UL.
POSEBNE OBLI KE TUTORSTVA
26. 6len

NTF lahko oblikuje tudi posebne oblike tutorstva, s katerimi Zeli pomagati Studentom v dasu
njihovega Studija.
!V. RMpIS ZA TZBOR TUTORJEV

Sruoerufov, POGOJI tN MERILA IZBORA

OBJAVA RAZPISA

27. 6len
Komisija za tutorstvo NTF najkasneje do 31.8. pripravi za naslednje Studijsko leto razpis, s
katerim povabi Studente k sodelovanju v sistemu tutorstva in podrobneje dolodi postopek
izbora. Razpis mora biti javno objavljen (na spletni strani NTF, na tutorskem portalu ali na
oglasni deski in s pisnim obvestilom Studentskem svetu NTF) in mora vkljudevati rok za
prijavo na razpis, ki ne sme biti krajSi od 8 dni.

V razpisu se objavi oblike tutorstva, pogoje po pravilniku UL in tem pravilniku, Stevilo mest za
posamezno obliko tutorstva, merila izbora ter ostale pomembne podatke za prevzem te
vloge.

Pri dolocitvi Stevila mest za posamezno obliko in stopnjo Studijskih programov se upo6teva
pretekle izku5nje in Stevilo vpisanih Studentov ter predvidena obveznost za posameznega
tutorja Studenta, ki naj skrbi najved za 50 tutorandov.
POGOJI IN MERILA ZAIZBORTUTORJA STUOTNTR
28. clen
Tutor Student mora biti v tekodem Studijskem letu vpisan najmanj v 2. letnik posameznega
programa. Pri izboru imajo prednosti Studenti z vi5jo povpredno oceno v dosedanjem Studiju
in tisti, ki so Ze sodelovali pri ob5tudijskih dejavnostih NTF.
29. clen

Za predmetno tutorstvo veljajo dodatni pogoji in sicer, ocena pri tutoriranem predmetu

najmanj 8.0. Prednost imajo Studenti, o katerih je nosilec predmeta podal pozitivno mnenje in
Studenti, ki so tutorsko delo opravljali Ze v preteklem Studijskem letu in bili ocenjeni pozitivno.
30. 6len

Za tutorstvo za Studente s posebnim statusom mora biti tutor seznanjen s pravicami in
dolZnostmi Studentov s posebnim statusom. Za izvajanje tutorstva za Studente s posebnim
statusom se lahko imenuje 2 Studenta, in sicer enega kot tutorja za Studente s posebnimi
potrebami in enega kot tutorja za Studente s statusom Sportnika ali umetnika. Pri izboru imajo
prednost Studenti, ki imajo dodeljen tak status.
31. clen

V razpisu lahko komisija za tutorstvo dolodi dodatne pogoje glede na Studijski program

in

stopnjo ter glede na usmeritve zbora tutorjev.
32. 6len

po prejemu prijav na razpis, komisija za tutorstvo prijave pregleda, morebitne prijave za
predmetno tutoistvo posreduje nosilcem predmeta, ki v 6asu najvec 8 dni podajo mnenje o
posameznih kandidatih.
Komisija za tutorstvo med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, imenuje izbrane tutorje
Studente najkasneje do 1 .10. v tekodem Studijskem letu'

V skladu z

razpisom ,
tutorjev Studentov.

je za posamezno obliko tutorstva lahko izbranih in imenovanih

ve6

Tutorji Studenti so imenov ani za obdobje enega Studijskega leta- e e tutor Student v tem
obdobju izgubi status Studenta, mu funkcija tutorja preneha. Komisija za tutorstvo NTF lahko
na njegovo mesto predlaga drugega Studenta.

V. EVALVACIJA TUTORSKEGA DELA
33. 6len
Delo tutorjev in koordinatorjev tutorstva se evalvira na podlagi letnih porodil o tutorskem delu
ter po potrebi z evalvacijskim

vpraSalnikom.

:

Tutor po zakljudku Studijskega leta, v katerem je sodeloval pri tutorstvu, prejme potrdilo o
tutorskem delu, opravljanje Studentskega tutorskega dela se vpi5e v Prilogo k diplomi, razen,
6e je tutor ocenjen negativno.
PREDEASNA RAZRES TV
34. dlen
Tutor in koordinator tutorjev je lahko predcasno razreSen svoje funkcije, 6e:
svojega dela ne opravlja zadovoljivo (negativno mnenje tutorandov)
svojega dela ne opravlja v skladu s tem pravilnikom,
se preneha njegovo redno delovno razmerje (tutor uditelj)
izgubi status Studenta (tutor Student)
odstopi s funkcije.

-

Predlog za pred6asno razre5itev mora biti v pisni obliki, z obrazloZitvijo in podpisom s strani
predlagatelja. O preddasni razre5itvi odloda komisija za tutorstvo.

VI. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
34. 6len
Na zadetku Studijskega leta se organizira uvajalno sredanje za vse tutorje.

Tutorji oddajo letna porodila koordinatorju tutorjev, najkasneje do 30. 6. tekocega leta.
Koordinator tutorjev poda skupno letno porodilo do 30.8. teko6ega leta.
35. 6len

Ta pravilnik zatne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu NTF.
Pravilnik se objavi na spletnih straneh NTF.

Dekanja NTF:
prof. dr. Petra Eva Forte Tavder
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