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RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE NA EKONOMSKO-POSLOVNI FAKULTETI 
UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

 

Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru objavlja  razpis za tutorje študente v 
študijskem letu 2020/2021. 

Tutorji študenti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru zbiramo prijave za 11 tutorjev študentov 
za študijsko leto 2020/2021.  

 

NAMEN IN CILJI TUTORSTVA 

Sistem tutorjev študentov (v nadaljevanju: tutorji) Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru prispeva 
k večji kvaliteti študijskega procesa in izboljšuje izobraževalno kulturo na fakulteti sami. 

Ekonomsko-poslovna fakulteta želi s tutorstvom: 
- olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje, 
- usmerjati študente skozi študij in jim svetovati pri reševanju splošnih problemov, ki se pojavljajo v času 

študija, 
- graditi na odnosu med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto na humanizmu, 

partnerstvu in skupnih prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev, 
- z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in izboljšati kakovost študija, 
- nuditi pomoč  študentom s posebnimi potrebami v študijskem procesu, 

- spodbujati študente k udeleževanju na obštudijskih dejavnostih, z namenom pridobivanja mehkih veščin, 
- povečati zainteresiranost študentov za študij, 
- krepiti pripadnost fakulteti.  

 

 

IZBOR TUTORJEV 

Prijavijo se lahko študentje, ki bodo v študijskem letu 2020/21 vpisani vsaj v 2. letnik dodiplomskega študijskega 
programa oz. študentje, 2. stopnje, ki so diplomirali na Ekonomsko-poslovni fakulteti.  
 

Izbor vloženih prijav se opravi na osnovi sledečih meril: 

− letnik študija, 
− študijska usmeritev, 
− uspešnost dela v preteklosti (velja samo za študente, ki so že bili tutorji), 
− priporočila tutorja, ki je delal s kandidatom, 
− obštudijske dejavnosti, 
− komunikativnost, 
− drugi podatki iz obrazca za prijavo, 
− povprečna ocena.   

Komisija opravi s posameznimi kandidati razgovor in pridobi morebitna mnenja o primernosti kandidata. 

Komisija, ki jo sestavljajo prodekan za študentska vprašanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti in koordinator 
tutorjev študentov, zbira prijave in opravi razgovore s prijavljenimi.  

Na podlagi opravljenih razgovorov komisija izmed vseh prijavljenih izbere 11 študentov, ki bodo v študijskem 
letu 2020/21 opravljali delo tutorja študenta. Pri svojem delu je komisija avtonomna. Odločitve komisije v 
postopku izbire prijav so dokončne.  
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PRIJAVA IN ROKI ZA PRIJAVO 

Prijava je možna na naslednji povezavi: https://bit.ly/prijava-tutorji-2020-21  

Rok za oddajo prijave je 31. 8. 2020 do 23:59. 

 

Rok za izbiro kandidatov 
 
Komisija se sestane 2. 9. 2020 do 11:00 in pregleda prispele prijave. Na osnovi prispelih prijav se komisija 
odloči, s katerimi kandidati se opravi ustni razgovor. Po opravljenem izbirnem postopku komisija najkasneje do 
11. 9. 2020 zbere 11 tutorjev študentov za študijsko leto 2019/20. Komisija seznam izbranih tutorjev študentov 
posreduje Študentskemu svetu Ekonomsko-poslovne fakultete. (Razgovori bodo potekali med 3. 9. 2020 in 10. 
9. 2020). 
 
 
 

IMENOVANJE TUTORJEV 

Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete obravnava predlog komisije na svoji seji in ga nato posreduje 
dekanu fakultete. Ta na podlagi predloga Študentskega sveta Ekonomsko-poslovne fakultete za dobo enega (1) 
leta z možnostjo podaljšanja imenuje koordinatorja tutorjev študentov in tutorje študente.  

Tutorjem študentom imenovanje preneha na lastno željo ali z razrešitvijo. 

 

 

Maribor, 28. junij 2020    

Prodekanica za študentska vprašanja 
Monika Strauss 
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