
  

 
 

 

 

 

 

 

 

             Številka: 720-2/2020-2 
            Datum: Ljubljana, 20. 7. 2020 

 
 

V skladu z določili Pravil sistema tutorstva Univerze v Ljubljani z dne 10. 5. 2015 in 4., 9., 

10., 11. in 12. člena Pravilnika o tutorstvu Fakultete za upravo z dne 14. 12. 2016 

 

RAZPISUJEM 

kandidacijski postopek za tutorje študente  

v študijskem letu 2020/2021 

za magistrski študijski program Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja 

 

Kandidirajo lahko študenti Fakultete za upravo, ki so vpisani najmanj v drugi letnik druge 

stopnje študija (oziroma imajo opravljene obveznosti, ki omogočajo vpis v drugi letnik druge 

stopnje študija v študijskem letu 2020/2021).  

Kandidati se lahko prijavijo za naslednje oblike tutorstva: 

1. Predmetno tutorstvo za naslednja področja oz. predmete: upravno-pravno področje 

(Upravno procesno pravo; Davčno procesno pravo ipd.), Metode raziskovanja v 

upravi. 

 

I. Tutor študent bo opravljal predvsem naslednje naloge: 

 

- izvajanje tutorskih ur; 

- vodenje evidence tutorskega dela s študenti; 

- sestava letnega poročila o svojem delu; 

- izobraževanje po programu za izobraževanje tutorjev študentov; 

- udeležba na organiziranih sestankih fakultete; 

- stalno komuniciranje s tutorandi in tutorjem učiteljem; 

- mesečno poročanje po usmeritvah koordinatorjev tutorstva; 

- promocija tutorstva; 

- druge naloge po potrebi in dogovoru s koordinatorji tutorstva. 
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II. Pogoji za prijavo 

1. Kandidat, ki se bo prijavil za predmetno tutorstvo, mora:  

- biti v študijskem letu 2020/2021 vpisan v najmanj drugi letnik študija na drugi stopnji 

(oziroma imeti opravljene obveznosti, ki mu omogočajo vpis v višji letnik druge stopnje 

študija v študijskem letu 2020/2021), 

- imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno najmanj 8, 

- imeti oceno pri predmetih na upravno-pravnem področju oziroma predmetu Metode 

raziskovanja v upravi najmanj 8. 

 

Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno pri predmetu, ki ga bodo 

tutorirali ter višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 

Zaželena znanja in kompetence za tutorja študenta za predmetno tutorstvo: 

- poznavanje snovi in sposobnost nudenja dodatne pomoči pri razumevanju in osvajanju 

študijske snovi posameznega področja, ki ga tutorira; 

- poznavanje primernih metod in strategij učenja za tutorirani predmet; 

- poznavanje in seznanjanje študentov z vsemi potrebnimi viri informacij in literaturo za 

tutorirani predmet; 

- sposobnost nudenja pomoči pri osvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega predmeta. 

 

III. Število razpisanih mest in vsebina prijave: 

Število razpisanih mest za posamezne oblike tutorstva: 

1. Predmetno tutorstvo po področjih:   2 

(1 za upravno-pravno področje,  

1 pri predmetu Metode raziskovanja v 

upravi). 

 

Opomba: Fakulteta za upravo si pridružuje pravico, da izbere manjše ali večje število 

študentov kot je razpisanih mest, odvisno od potreb v študijskem letu. 

 

Kandidati morajo ob prijavi navesti, za katero tutorsko delo se prijavljajo in predložiti: 

- življenjepis, 

- motivacijsko pismo (največ 800 znakov), zakaj želijo tutorirati. 

 

IV. Vrednotenje dela 

 

Uspešno zaključeno delo tutorjev študentov se vrednoti s 3 kreditnimi točkami po sistemu 

ECTS na študijsko leto, prav tako pa tutor študent prejme potrdilo fakultete o opravljenem 

tutorskem delu. 
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V.  Oddaja prijav 

 

Prijave se oddajo v pisarni 209 ali pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta 

za upravo, Center za razvoj pedagoške odličnosti, Razpis za tutorje, Gosarjeva ulica 5, 1000 

Ljubljana. Prijave se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti: crpo@fu.uni-lj.si. 

 

Rok za oddajo prijav je 15. 10. 2020.  

O izboru bodo kandidati obveščeni do 30. 10. 2020.  

Izbrane kandidate bo imenoval senat Fakultete za upravo, predvidoma oktobra 2020. 

 

Objava  

prof. dr. Janez Stare, l. r. 
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