
  

 
 

 

 

 

 

 

 

             Številka: 720-1/2021-1 
            Datum: Ljubljana, 7. 7. 2021 

 
 
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 

 

R A Z P I S U J E M 

kandidacijski postopek za tutorje študente v študijskem letu 2021/2022 za 

interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika prva stopnja, 

univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja prve stopnje in 

visokošolski strokovni študijski program Uprava prve stopnje 

 

Kandidati se lahko prijavijo za naslednje oblike tutorstva: 

1. Uvajalno tutorstvo.  

2. Predmetno tutorstvo po področjih oz. predmetih za interdisciplinarni univerzitetni 

študijski program Upravna informatika: 

a. področje upravna informatika (namenjeno predmetom, ki se izvajajo le v okviru 

študijskega programa Upravna informatika na FU ali FRI, npr. Informatika, 

Računalniške komunikacije, Programiranje 1, Programiranje 2, Osnove 

podatkovnih baz ipd.). 

3. Predmetno tutorstvo po področjih oz. predmetih za univerzitetni študijski program 

Upravljanje javnega sektorja prve stopnje in za visokošolski strokovni študijski 

program Uprava prve stopnje: 

 

1. Predmetno tutorstvo po področjih oz. pri posameznem predmetu: 

a. področje ekonomije (temelji ekonomije, osnove ekonomije, računovodstvo idr.); 

b. področje informatike (osnove informatike; informatika; informatizacija poslovnih 

procesov v upravi; Microsoft Office; razvoj informacijskih sistemov za podporo 

poslovnim procesom idr.); 

c. področje organizacije upravnega dela (teorija organizacije, ravnanje z ljudmi v 

upravi, temelji organizacije; vodenje ljudi); 
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d. upravno-pravno področje (ustavno pravo, osnove prava in državne ureditve; 

osnove upravnega postopka, pravna ureditev javne uprave; upravni postopek in 

upravni spor idr.); 

e. statistika; 

f. kvantitativne metode; 

g. angleški jezik VS program; angleški jezik UN program; 

h. nemški jezik; 

i. upravno pravo UN program; upravno pravo in javna uprava VS program; 

j. ekonomika javnega sektorja; 

k. javne finance; 

l. proračunsko financiranje; 

m. davčni sistem; 

n. lokalna samouprava; 

o. jezik in stil poslovno-uradovalnih besedil; 

p. vodenje projektov. 

 

4. Tutorstvo za obvezno študijsko prakso.  

5. Tutorstvo za študente s posebnim statusom.  

6. Tutorstvo za tuje študente.  

7. Tutorstvo za tuje študente, ki so redno vpisani v celotni študijski program I. stopnje 

za pomoč pri znanju slovenskega jezika; 

8. Znanstveno - raziskovalno tutorstvo.  

 

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. 

 

II. Pogoji za prijavo 

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

- biti v študijskem letu 2021/2022 vpisan najmanj v drugi letnik prve stopnje (oziroma 

izpolnjevati pogoje za vpis v najmanj drugi ali višji letnik); 

- pri izboru bodo imeli prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 

 

Zaželena znanja in kompetence tutorja študenta za uvajalno tutorstvo: 

- pripravljenost pomagati študentom prvega letnika pri vključitvi v študij na prvi stopnji; 

- dobro poznavanje pravic in dolžnosti študentov ter delovanja Fakultete za upravo, 

Študentskega sveta fakultete za upravo in ostalih oblik študentske organiziranosti; 

- poznavanje širše študentske problematike. 
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2. Kandidat, ki se bo prijavil za predmetno tutorstvo, mora:  

- biti v študijskem letu 2021/2022 vpisan najmanj v drugi letnik programa, v katerem 

izvaja tutorstvo (oziroma izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik); 

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

Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju.  

 

Kandidatura je možna za posamezno področje in velja za katerikoli predmet s tega 

področja. Študent tutor se lahko imenuje tudi po posameznih predmetih, kjer se 

pokaže potreba, pri čemer mora imeti oceno pri tutoriranem predmetu najmanj 8.  

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 tutorirana področja; 

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

tutorirana področja; 

- sposobnost nudenja pomoči pri osvajanju zahtevnejših vsebin tutoriranega področja; 

- po potrebi nudenje pomoči in motiviranje študentov pri e-študiju v e-učilnicah. 

 

3. Kandidat, ki se bo prijavil za tutorstvo za obvezno študijsko prakso, mora: 

- imeti že vsaj enkrat opravljeno študentsko prakso najmanj z oceno 8 ter poznati vsa 

pravila in informacijske sisteme za izvajanje študentske prakse na fakultet. 

Pri izboru bodo imeli prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 

Zaželena znanja in kompetence tutorja študenta za obvezno študijsko prakso: 

- mora biti pripravljen nuditi pomoč pri izbiri organizacije, v kateri bodo študentje 

opravljali prakso, 

- mora imeti ustrezno metodološko znanje ter sposobnost obdelave in interpretacije 

dobljenih rezultatov. 

 

4. Kandidat, ki se bo prijavil za tutorja študenta za študente s posebnim statusom, 

mora: 

- biti seznanjeni s pravicami študentov s posebnim statusom. 

Pri izboru bodo imeli prednost študenti z že pridobljenim posebnim statusom, izmed 

teh pa študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. 

Zaželena znanja in kompetence tutorja študenta za študente s posebnim 

statusom: 

- pripravljenost pomagati študentom s posebnim statusom pri vključitvi v študijsko delo 

in študentsko življenje; 

- dobro poznavanje postopka pridobitve posebnega statusa in pravic in dolžnosti 

študentov s posebnim statusom ter delovanja Fakultete za upravo, Študentskega sveta 

Fakultete za upravo in ostalih oblik študentske organiziranosti; 
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- poznavanje širše študentske problematike. 

 

5. Kandidat, ki se bo prijavil za tutorja študenta za tuje študente, mora: 

- biti v študijskem letu 2021/2022 vpisan najmanj v drugi letnik prve stopnje (oziroma 

izpolnjevati pogoje za vpis v najmanj drugi ali višji letnik); 

- imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno najmanj 7; 

- aktivno obvladati angleški jezik; 

- pri izboru bodo imeli prednost študenti, ki bodo izkazali znanje tudi drugih tujih jezikov 

in so sami opravili izmenjavo izven Slovenije, med temi pa tisti z višjo povprečno oceno 

v dosedanjem študiju. 

 

Zaželena znanja in kompetence tutorja študenta za tuje študente: 

- vzpostaviti stik s tujimi študenti še pred njihovim prihodom v Slovenijo, 

- pripravljenost pomagati tujim študentom pri vključitvi v življenje in študij v Sloveniji, 

- dobro poznavanje pravic in dolžnosti študentov ter delovanja Fakultete za upravo, 

Študentskega sveta Fakultete za upravo in ostalih oblik študentske organiziranosti; 

- poznavanje širše študentske problematike; 

- sposobnost razumevanja in sprejemanja drugačnih navad in vrednot; 

- sposobnost komunikacije v tujem jeziku. 

 

6. Kandidat, ki se bo prijavil za tutorja študenta za tuje študente, ki so redno vpisani 

v celotni študijski program I. stopnje za pomoč pri znanju slovenskega jezika 

mora: 

- biti v študijskem letu 2021/2022 vpisan najmanj v drugi letnik prve stopnje (oziroma 

izpolnjevati pogoje za vpis v najmanj drugi ali višji letnik); 

- imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno najmanj 7; 

- aktivno obvladati angleški jezik; 

- pri izboru bodo imeli prednost študenti, ki bodo izkazali znanje tudi drugih tujih jezikov 

(predvsem je zaželeno znanje hrvaškega jezika). 

 

Zaželena znanja in kompetence tutorja študenta za tuje študente: 

- vzpostaviti stik s tujimi študenti, 

- pripravljenost pomagati tujim študentom pri vključitvi v življenje in študij v Sloveniji, še 

posebej pri rabi slovenskega jezika, 

- dobro poznavanje pravic in dolžnosti študentov ter delovanja Fakultete za upravo, 

Študentskega sveta Fakultete za upravo in ostalih oblik študentske organiziranosti; 

- poznavanje širše študentske problematike; 

- sposobnost razumevanja in sprejemanja drugačnih navad in vrednot; 

- sposobnost komunikacije v tujem jeziku (zaželeno znanje hrvaškega jezika), 

- obvladanje slovenskega jezika. 
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7. Kandidat, ki se bo prijavil za znanstveno-raziskovalno tutorstvo, mora: 

- biti na prvi stopnji študijskih programov vpisan v najvišji letnik programa prve stopnje, 

v katerem izvaja tutorstvo (oziroma izpolnjevati pogoje za vpis), ali v podiplomski 

program in  

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

Pri izboru bodo imeli prednost študenti, ki izkažejo izkušnje in dosežke pri sodelovanju 

v izvedenih raziskovalnih projektih, med temi pa tisti z višjo povprečno oceno v 

dosedanjem študiju 

 

Zaželena znanja in kompetence tutorja študenta za znanstveno-raziskovalno 

tutorstvo: 

- sposobnost iskanja znanstvene literature na COBISS-u in v drugih (spletnih) 

informacijskih virih, 

- aktivno znanje angleškega jezika, 

- imeti željo in smisel za znanstveno raziskovanje ter pisanje. 

 

III. Število razpisanih mest in vsebina prijave: 

Število razpisanih mest za posamezne oblike tutorstva, pri čemer lahko posameznik kandidira 

za več oblik tutorstva: 

1. Uvajalno tutorstvo: 1. 

2. Predmetno tutorstvo po področjih: 

a. področje upravna informatika: 4. 

3. Predmetno tutorstvo po področjih oz. posameznem predmetu:  

a. področje ekonomije (temelji ekonomije, osnove ekonomije, računovodstvo idr.): 3. 

a. področje informatike (osnove informatike; informatika; informatizacija poslovnih 

procesov v upravi; Microsoft Office; razvoj informacijskih sistemov za podporo 

poslovnim procesom idr.): 5 

b. področje organizacije upravnega dela (teorija organizacije, ravnanje z ljudmi v 

upravi, temelji organizacije; vodenje ljudi): 3 

c. upravno-pravno področje (ustavno pravo, osnove prava in državne ureditve; 

osnove upravnega postopka, pravna ureditev javne uprave; upravni postopek 

in upravni spor idr.): 3 

d. statistika: 2 

e. kvantitativne metode: 1 

f. angleški jezik VS program; angleški jezik UN program: 2 

g. nemški jezik: 1 

h. upravno pravo UN program; upravno pravo in javna uprava VS program: 1 

i. ekonomika javnega sektorja: 1 

j. javne finance: 1 

k. proračunsko financiranje: 1 

l. davčni sistem: 1 

m. lokalna samouprava: 1 

n. jezik in stil poslovno-uradovalnih besedil: 1 

o. vodenje projektov: 2 

4. Tutorstvo za obvezno študijsko prakso: 1. 
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5. Tutorstvo za študente s posebnim statusom: 1. 

6. Tutorstvo za tuje študente: 4. 

7. Tutorstvo za tuje študente, ki so redno vpisani v celotni študijski program I. stopnje za 

pomoč pri znanju slovenskega jezika: 1. 

8. Znanstveno - raziskovalno tutorstvo: 1. 

 

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; 

- navedbo, za katero obliko tutorstva kandidirajo; 

- kandidati, ki kandidirajo za tutorja za tuje študente, morajo predložiti dokazilo o znanju 

angleškega jezika oz. o znanju drugih tujih jezikov; 

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

 

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. 

 

V.  Oddaja prijav 

 

Prijave se sprejemajo po elektronski pošti: crpo@fu.uni-lj.si  

Rok za oddajo prijav: 15. 10. 2021 oziroma do zapolnitve mest. 

O izboru bodo kandidati obveščeni do 2. 11. 2021 oz. kasneje, če bo šlo za zapolnitev mest 

po 15. 10. 

Izbrane kandidate bo imenoval Senat Fakultete za upravo, predvidoma oktobra 2021 oziroma 

na naslednjih senatih, če bo potreba po zapolnitvi mest po 15. 10. 2021. 

 

Objava  

 

 

prof. dr. Janez Stare, l. r. 

dekan 
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