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Na podlagi 28. člena Pravil Fakultete za upravo, z dne 21. 1. 2016 in Pravil sistema tutorstva Univerze v 
Ljubljani z dne 27. 5. 2015 je Senat Fakultete za upravo na 13. seji, dne 14. 12. 2016 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O TUTORSTVU 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se ureja delovanje in organiziranje tutorstva na Fakulteti za upravo Univerze v 
Ljubljani (v nadaljevanju fakulteta), dopolnilno glede na univerzitetna pravila Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju univerza).  
 

2. člen 
Namen in cilji tutorstva na fakulteti so: 

- podpora študentom med študijem, tako da se jim olajša način opravljanja obveznosti, 
- povečanje prehodnosti študentov v višji letnik in njihove zaposljivosti zaradi pridobljenih 

kompetenc, 
- svetovanje študentom pri nadaljevanju ali delu študija doma in v tujini, 
- usmerjanje študentov pri oblikovanju predmetnika, zlasti pri izbirnem delu, 
- pomoč študentom novincem, 
- zagotavljanje dodatne pomoči pri razumevanju in osvajanju študijske snovi pri posameznih 

predmetih, 
- svetovanje in pomoč pri pridobivanju in opravljanju obvezne študijske prakse, 
- pomoč tujim študentom, 
- pomoč študentom s posebnim statusom (študenti s posebnimi potrebami, športniki, 

umetniki/kulturniki in študenti s priznanimi zaslugami), 
- vpeljava in usmerjanje študentov pri raziskovalnem delu, 
- spodbujanje študentov za sodelovanje pri obštudijskih dejavnostih in podobno.  

 
3. člen 

 
Sistem tutorstva je del izvajanja študijskih programov fakultete s ciljem razvoja kakovosti oz. pedagoške 
odličnosti, zato za njegovo delovanje skrbi Center za razvoj pedagoške odličnosti.  
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II. OBLIKE TUTORSTVA 
 

Oblike tutorstva po stopnjah študijskih programov 
 

4. člen 
 

(1) Oblike tutorstva na fakulteti so v okviru študijskih programov prve stopnje: 
1. uvajalno tutorstvo za študente novince, namenjeno študentom prvih letnikov posameznih 

študijskih programov, 
2. predmetno tutorstvo, namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju 

posameznih zahtevnejših predmetov študijskega programa (seznanitev z viri za določen 
predmet, pomoč pri uporabi metod in strategij učenja za tutorirane predmete ipd.), 

3. tutorstvo za obvezno študijsko prakso, namenjeno študentom, ki so dolžni opravljati prakso, pri 
pridobivanju mesta, nalog in izvedbi prakse, 

4. tutorstvo za študente s posebnim statusom, namenjeno študentom, ki imajo ali pridobivajo 
posebni status na fakulteti, da se jim omogoči vključevanje v študijsko delo in študentsko 
življenje ter potrebne prilagoditve pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, 

5. tutorstvo za tuje študente, namenjeno študentom, ki so udeleženci študijske izmenjave na 
fakulteti in drugim tujim študentom, vpisanim na fakulteto, da čim uspešneje premagajo kulturne 
razlike in se privadijo okolju v Sloveniji, 

6. znanstveno raziskovalno tutorstvo, namenjeno študentom za uvajanje in razvoj metod 
znanstvenega raziskovanja, 

7. tutorstvo za razvoj kompetenc študentov, ki vodijo tutorstvo. 
 
(2) Oblike tutorstva na fakulteti so v okviru študijskih programov druge stopnje praviloma enake kot na 

prvi stopnji, razen če fakulteta z razpisom v tekočem študijskem letu glede na potrebe opredeli le 
posamezne izmed navedenih oblik tutorstva.  
 

(3) Fakulteta glede na potrebe opredeli posamezne oblike tutorstva na tretji stopnji. 
 

(4) Fakulteta lahko s sklepom senata glede na potrebe izvajanja študijskih programov oblikuje za 
posamezno študijsko leto ali semester tudi druge posebne oblike tutorstva na vseh stopnjah 
študija. 

 
(5) Vse oblike tutorstva izvajajo v sodelovanju tutorji učitelji in tutorji študenti za določeno obliko 

tutorstva na posamezni stopnji študijskih programov.  
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III. UDELEŽENCI V SISTEMU TUTORSTVA, POGOJI ZA IMENOVANJE IN NALOGE 
 

Udeleženci tutorstva na fakulteti  
 

5. člen 
 

(1) Udeleženci v sistemu tutorstva na fakulteti so:  
- koordinatorji v sistemu tutorstva, tj. predsednik zbora tutorjev, koordinator/ji tutorstva in 

strokovni sodelavec tutorstva, 
- tutorji učitelji za posamezno obliko tutorstva po stopnjah študijskih programov, 
- tutorji študenti za posamezno obliko tutorstva po stopnjah študijskih programov,  
- mentorji študentov pri znanstveno raziskovalnem tutorstvu ter  
- študenti tutorandi kot prejemniki tutorske pomoči.  
 

(2) Vsi udeleženci razen tutorandov sestavljajo zbor tutorjev fakultete. Zbor tutorjev je posvetovalno 
telo za izvajanje in razvoj tutorstva na fakulteti.  
 

(3) Zbor skliče predsednik zbora najmanj dvakrat letno v študijskem letu, da obravnava tekočo 
problematiko tutorstva in poglavitne elemente izvajanja tutorstva v naslednjem obdobju (npr. 
vsebina razpisa za tutorje študente).  

 
(4) Zbor najkasneje do 30. 9. sprejme načrt dela o izvedbi tutorstva na fakulteti za naslednje študijsko 

leto in poročilo za preteklo študijsko leto. 
 

 
Pogoji za imenovanje in naloge zaposlenih na fakulteti v sistemu tutorstva  

 
6. člen 

 
(1) Predsednik zbora tutorjev je po položaju prodekan za študijske zadeve oz. za posamezno študijsko 

leto drug visokošolski učitelj po sklepu senata, najmanj s habilitacijskim nazivom docent, zaposlen 
s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Predsednik zbora tutorjev vodi zbor tutorjev, 
zagotavlja pogoje za izvajanja in razvoj tutorstva na fakulteti in sodeluje v sistemu upravljanja 
tutorstva na univerzi.  

 
(2) Koordinator tutorstva je po sklepu senata za posamezno študijsko leto na fakulteti polno zaposleni 

visokošolski učitelj ali sodelavec. Senat lahko glede na potrebe izvajanja tutorstva imenuje največ 
tri koordinatorje tutorstva za tekoče študijsko leto. Koordinator tutorstva vodi sistem tutorstva na 
operativni ravni, pripravlja letni načrt dela in poročilo za preteklo leto, organizira koordinacijske 
sestanke udeležencev, pripravi in organizira razpis za imenovanje tutorjev študentov, pripravlja 
gradiva za sklepe senata na področju tutorstva, svetuje tutorjem pri njihovem delu, skrbi za 
promocijo tutorstva in podobno.  

 
(3) Fakulteta določi s katalogom delovnih mest ali s posebnim sklepom senata strokovnega 

uslužbenca, ki nudi sistemu tutorstva oz. njegovim udeležencem strokovno, tehnično in 
administrativno podporo. 

 
(4) Tutor učitelj je visokošolski učitelj ali sodelavec, ki ga senat fakultete imenuje za posamezno obliko 

tutorstva na določeni stopnji študijskih programov za tekoče študijsko leto. Senat lahko določi več 
tutorjev učiteljev za posamezno obliko tutorstva. Tutor učitelj izvaja tutorske ure, pomaga in svetuje 
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tutorjem študentom za določeno obliko tutorstva na posamezni stopnji študijskih programov, vodi 
evidence tutorskega dela s tutorji študenti in tutorandi, v sodelovanju s tutorji študenti pripravlja 
letno poročilo o ključnih problemih in rešitvah v okviru določene oblike tutorstva, se izobražuje po 
programu univerze za izobraževanje tutorjev učiteljev ipd.  

 
(5) V primerih, ko fakulteta kot koordinator izvaja skupne ali interdisciplinarne študijske programe, se 

praviloma kot tutorja učitelja imenuje skrbnika programa. 
 

(6) Tutor učitelj za znanstveno raziskovalno tutorstvo je praviloma prodekan, pristojen za področje 
raziskovanja, mentorji študentov pri znanstveno raziskovalnem tutorstvu pa so visokošolski učitelji 
in sodelavci, ki jih za posamezne teme te oblike tutorstva z njihovim soglasjem določi tutor učitelj 
za znanstveno raziskovalno tutorstvo. Mentorji so odgovorni tutorju učitelju za to obliko tutorstva.  

 
Imenovanje in naloge tutorjev študentov  

 
7. člen 

 
(1) Tutor študent je študent kateregakoli v tekočem študijskem letu izvajajočega se študijskega 

programa, ki izpolnjuje razpisne pogoje in je izbran na razpisu ter ga s sklepom za tekoče študijsko 
leto imenuje senat fakultete.  
 

(2) Za posamezno obliko tutorstva je lahko izbranih in imenovanih več tutorjev študentov, v skladu z 
letnim ali semestrskim razpisom.  

 
(3) Tutor študent izvaja naloge, ki jih določajo univerzitetna pravila, poleg tega pa ima še druge 

naloge; to so: udeležba na organiziranih sestankih in usposabljanju za tutorje fakultete, stalno 
komuniciranje s tutorandi in tutorjem učiteljem za posamezno obliko tutorstva, mesečno poročanje 
po usmeritvah koordinatorjev tutorstva, sodelovanje v postopkih vpisa študentov, promocija 
tutorstva ipd. 

 
    Tutorandi 

 
8. člen 

 
Tutorandi so redni in izredni študenti vseh na fakulteti izvajajočih se študijskih programov, ki zaprosijo 
za tutorsko pomoč tutorja študenta ali tutorja učitelja.  
 
 

IV. RAZPIS ZA IZBOR TUTORJEV ŠTUDENTOV 
 

Objava razpisa za izbor tutorjev študentov 
 

9. člen 
 
(1) Fakulteta najmanj enkrat letno za tekoče študijsko leto objavi javni razpis, s katerim povabi k 

sodelovanju tutorje študente.  
 
(2) Razpis se lahko dopolnilno objavi tudi ob začetku letnega semestra, najkasneje do 15. 3. za tekoče 

študijsko leto.  
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(3) Rok za prijavo na razpis mora biti najmanj 15 dni od objave.  
 

(4) V razpisu se objavi oblike tutorstva, pogoje po pravilih univerze in tem pravilniku, število mest za 
posamezno obliko tutorstva ter merila izbora.  

 
(5) Pri določitvi števila mest za posamezno obliko in stopnjo študijskih programov se upošteva pretekle 

izkušnje in število vpisanih študentov ter predvidena obveznost za posameznega tutorja študenta, 
ki naj skrbi za največ 30 tutorandov.  
 

Pogoji in merila za izbor tutorjev študentov 
 

10.  člen 
 
(1) Za uvajalno tutorstvo mora biti študent tutor v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj drugi letnik 

posameznega programa na določeni stopnji študijskih programov. Pri izboru imajo prednost 
študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 
 

(2) Za predmetno tutorstvo mora biti študent tutor v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj drugi 
letnik programa, v katerem izvaja tutorstvo, in imeti v dosedanjem študiju na tem programu 
povprečno oceno praviloma najmanj 8. Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno 
v dosedanjem študiju. Študent tutor se lahko imenuje po posameznih predmetih, kjer se pokaže 
potreba, pri čemer mora imeti oceno pri tutoriranem predmetu praviloma najmanj 8. 
 

(3) Za tutorstvo za študijsko prakso mora imeti študent tutor že vsaj enkrat opravljeno študentsko 
prakso praviloma z oceno najmanj 8 in poznati vsa pravila in informacijske sisteme za izvajanje 
študentske prakse na fakulteti. Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno v 
dosedanjem študiju. 

 
(4) Za tutorstvo za študente s posebnim statusom mora biti študent tutor seznanjen s pravicami 

študentov s posebnim statusom. Pri izboru imajo prednost študenti z že pridobljenim posebnim 
statusom po pravilniku fakultete, ki ureja študente s posebnim statusom. Pri izboru imajo prednost 
študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 

 
(5) Za tutorstvo za tuje študente mora biti študent tutor v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj 

drugi letnik posameznega programa na določeni stopnji študijskih programov in imeti v dosedanjem 
študiju na tem programu povprečno oceno praviloma najmanj 7 ter aktivno obvladovati angleški 
jezik. Pri izboru imajo prednost študenti, ki izkažejo znanje tudi drugih tujih jezikov in so sami 
opravili izmenjavo izven Slovenije, med temi pa tisti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju.  

 
(6) Za znanstveno raziskovalno tutorstvo mora biti študent tutor na prvi stopnji študijskih programov 

vpisan v najvišji letnik programa prve stopnje, v katerem izvaja tutorstvo, ali v podiplomski program 
in imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno najmanj 8. Pri izboru imajo 
prednost študenti, ki izkažejo izkušnje in dosežke pri sodelovanju v izvedenih raziskovalnih 
projektih, med temi pa tisti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju.  

 
(7) Za tutorstvo za razvoj kompetenc študentov, ki vodijo tutorstvo, mora biti študent tutor v tekočem 

študijskem letu vpisan v najmanj drugi letnik posameznega programa na določeni stopnji študijskih 
programov. Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 
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Dodatni pogoji za izbor tutorjev študentov 
 

11.  člen 
 

(1) V razpisu lahko fakulteta določi dodatne pogoje glede na stopnjo študijskega programa in glede na 
usmeritve zbora tutorjev. Lahko se določi mesta in pogoje posebej za redni ali izredni način študija.  

 
(2) Kot tutor študent se ne izbere študent, ki je bil že imenovan v preteklem obdobju in ocenjen 

negativno.  
 

Izbor prijavljenih na razpis 
 

12.  člen 
 

(1) Izmed prijavljenih študentov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje senat fakultete najkasneje v 
45 dneh od izteka razpisa izbrane tutorje študente.  
 

(2) Če je prijavljenih za posamezno obliko tutorstva več študentov, kot je razpisanih mest, se 
prednostno izbere študente z višjo povprečno oceno v času študija na vpisanem programu.  

 
(3) Imenovani tutorji študenti opravljajo naloge za tekoče študijsko leto ali obdobje, določeno v razpisu.  

 
(4) Ob imenovanju senat študentom tutorjem praviloma določi tutorja učitelja kot mentorja oz. 

sodelavca za določeno obliko tutorstva.  
 

V. VREDNOTENJE TUTORSKEGA DELA 
 

13.  člen 
 

(1) Delo koordinatorjev sistema tutorstva, tutorjev učiteljev in mentorjev se vrednoti po pravilniku 
fakultete, ki določa vrednotenje dela pedagoških uslužbencev, kot posredno pedagoško delo.  
 

(2) Delo tutorjev študentov se vrednoti skladno s pravili univerze. Študentu se lahko prizna iz naslova 
tutorstva 3 ECTS na študijsko leto. Na predlog ali sklep tutorja učitelja kot mentorja pa lahko tudi z 
dodatnimi oblikami nagrajevanja, pri čemer je pogoj za priznanje vseh nagrad pozitivna ocena 
tutorja učitelja, ki je tutorju študentu mentor, o obsegu in kakovosti študentovega dela. 

 
(3) Tutorji učitelji in tutorji študenti po zaključku študijskega leta, v katerem so sodelovali pri tutorstvu, 

prejmejo potrdilo fakultete o tutorskem delu.  
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14.  člen 
 
(1) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po sprejemu na senatu fakultete in se objavi na intranetu ter 

spletni strani fakultete. 
 

(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tutorstvu, ki ga je sprejel senat 
fakultete na 25. seji, dne 24. 2. 2010 in spremembe in dopolnitve Pravilnika o tutorstvu z dne 21. 5. 
2014. 
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Datum: 14. 12. 2016 
Številka: 01300-3/2010-5 
 

DEKAN: 
                                                                           izr. prof. dr. Janez Stare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datum objave na intranetu: 23. 12. 2016 


