
 
 
V skladu z 17. členom Pravilnika o izvajanju tutorstva na MLC Ljubljana, z dne 19.12.2016, 
objavljam   
 
 

R A Z P I S 
 

za tutorje študente v študijskem letu 2019/2020 za visokošolski študijski program 

»Management in pravo VS« ter magistrski študijski program »Management in poslovno 

pravo«   

 

Namen in cilji tutorstva: 

Tutorstvo je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem 
razvoju. 
 
Namen tutorskega sistema je: 

➢ Podpora študentom med študijem. 

➢ Povečanje prehodnosti študentov v višji letnik. 

➢ Svetovanje študentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika. 

➢ Organizacija in nudenje pomoči pri študiju posameznih predmetov oziroma pri 
strokovni praksi. 

➢ Spodbujanje študentov k udeležbi pri obštudijskih aktivnostih. 
 

Oblike študentskega tutorstva in razpisana mesta:  
 
Kandidati se lahko prijavijo za naslednje oblike študentskega tutorstva:  
1. Uvajalno tutorstvo (1 mesto).  

2. Predmetno tutorstvo za visokošolski študijski program »Management in pravo VS«: 
- tutor za področje pravo (1 mesto), 
- tutor za področje management (1 mesto). 
2. Predmetno tutorstvo za magistrski študijski program »Management in poslovno pravo«: 
- tutor za področje pravo (1 mesto), 
- tutor za področje management (1 mesto). 
3. Tutorstvo za tuje študente (1 mesto).  
 
 
 
Pogoji za prijavo: 
 

Tutor študent je lahko vsak študent fakultete, ki: 

➢ Ima status študenta in ni študent 1. letnika I. stopnje študija. 

➢ Izkaže pripravljenost pomagati študentom.  

➢ Dobro pozna pravice in dolžnosti študentov ter delovanje fakultete, študentskega sveta 
fakultete in ostalih oblik študentske organiziranosti. 

➢ Pozna širšo študentsko problematiko. 



 
 
 
 Naloge tutorja študenta so zlasti: 

➢ Izvajanje tutorske ure. 

➢ Vodenje evidence tutorskega dela s študenti. 

➢ Sestava letnega poročila o svojem delu, ki vsebuje število opravljenih tutorskih ur in 
pogosta vprašanja študentov tutorandov. 

 
Naloge tutorja za tuje študente so zlasti: 

➢ Vzpostaviti stik s tujim študentom še pred prihodom v Slovenijo. 

➢ Nudenje pomoči tujemu študentu pri urejanju administrativnih zadev. 

➢ Nudenje pomoči tujemu študentu pri vključevanju v študentsko življenje. 
 

 
Vrednotenje dela tutorja:  
 
Skladno z akti, ki urejajo področje tutorstva, se delo tutorja študenta lahko nagradi s priznanjem 
kreditnih točk (ECTS) ali z drugimi oblikami nagrajevanja, ki jih določita koordinator tutorstva in 
dekan. 
 
Po uspešno opravljenem tutorskem delu izda fakulteta tutorju študentu Potrdilo o tutorskem delu. 
Opravljanje tutorskega dela se vpiše v Prilogo k diplomi. 
 

Prijavni postopek 

Kandidati morajo ob prijavi izpolniti prijavni obrazec in priložiti:  
- življenjepis;  

- motivacijsko pismo (največ 500 znakov), zakaj želijo postati tutor.  
 
 
Prijave se oddajo na sedežu fakultete v Študentskem referatu ali pošljejo skenirano po elektronski 
pošti: info@mlcljubljana.com 
  
Rok za oddajo prijav: 15. 10. 2019.  
 
O izboru bodo kandidati obveščeni do 2. 11. 2019.  
 
Izbrane kandidate bo imenoval dekan MLC Ljubljana. 

 

 

red. prof. dr. Srečko Devjak, l.r. 

dekan 
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OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA TUTORJA ŠTUDENTA  

NA MLC LJUBLJANA 

 

 

I. PODATKI O KANDIDATU 

 

Ime in priimek 
 
 

Študijski program 
 
 

Letnik študija v letu 2019/2020 
 
 

Telefon  
 
 

E-mail 
 
 

 
 
 

II. IZJAVA KANDIDATA 

 

Spodaj podpisani/a _________________________ kandidiram za tutorja študenta za predmetno  

področje ______________________ MLC Ljubljana.  

 

 

 

Kraj in datum: ____________________________      Podpis: _________________________ 

 

 

 

Obvezne priloge: 

- Življenjepis, 

- Motivacijsko pismo: Napiši svoje mnenje o pomenu tutorstva na MLC Ljubljana in zakaj želite 

postati tutor (na kratko, največ 500 znakov).  

 


