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Kaj sploh je tutorstvo

Na to vprašanje ti najlažje odgovorimo tako: tutorstvo je organizirana pomoc študentom. Želimo ti
olajšati vkljucevanje v univerzitetno okolje in ti svetovati pri študiju kot tudi pri reševanju morebitnih
problemov s katerimi se boš soocal/-a. Zato boš imel/-a svojega tutorja oz. svojo tutorko. Ker je,

razdeljena na 21 oddelkov, so tudi tutorji razdeljeni po oddelkih. V primeru, da boš
študiral/-a po dvopredmetnem programu, boš imel/-a kar dva tutorja oz. dve tutorki , ki ti bosta v
pomoc pri reševanju študijskih problemov, izbiri razlicnih obštudijskih dejavnosti oz. ti bosta
povedala, kaj se dogaja na faksu. Pomembno pa je, da tutorstva ne zamenjuješ z inštrukcijami.

Študentsko in uciteljsko tutorstvo

Tutorji smo tako študenti kot ucitelji. V študijskem letu 2007/2008 smo zaceli s
na vseh oddelkih, študentje pa pomoc  pricakujejo tudi od profesorjev.lahko

Scasoma bodo tutorstvo uvedle vse clanice Univerze v Ljubljani.

Torej bom dobil/-a tutorja

Seveda. V bistvu smo ti ga/jo dodelili že ob vpisu. Upamo, da si shranil/-a njene oz. njegove kontaktne
podatke. Kmalu lahko po e-pošti pricakuješ sporocilo tvojega/-e tutorja/-ke, osebno pa ga/jo boš
imel/-a priložnost spoznati na . O datumu tega sestanka boš obvešcen/-a
naknadno. Bo pa zagotovo v prvi polovici .

Zakaj sploh rabim tutorja

Kljub temu, da imaš za sabo že kar nekaj let šolanja, je lahko prehod na univerzo »pester« . Za
nekatere je po naših izkušnjah težak. Prav zato smo tu . Na nas se ti ni treba obrniti
samo, kadar se pojavi kakšen resen problem. Tu smo tudi za vprašanja, kot npr.: »Kje lahko kupim
bone? Kje najdem knjižnico, ki jo išcem?«

Kako pa je tutorstvo na FF organizirano

Ker imamo na FF skoraj tutorjev in tutork, so za ucinkovito izvajanje tutorstva potrebni
koordinatorji. Vsak oddelek ima oddelcnega koordinatorja tutorjev študentov, ki spremlja delo
tutorjev/tutork. To velja tudi za uciteljsko tutorstvo. Na fakultetni ravni pa delujejo še koordinatorka
tutorjev študentov ( ), koordinator tutor za tuje študente ( ),
koordinatorka tutorka za študente s posebnimi potrebami ( ) ter koordinator
tutorjev uciteljev ( ).
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Kje lahko najdem vec informacij o tutorstvu
Vir informacij je tvoj/-a tutor/tutorka. Vec informacij pa najdeš na spletni strani fakultete

Kdo mi lahko poleg tutorjev še pomaga
V casu študija ti bodo prav priš e spodaj navedene službe, ki delujejo na FF. Brez skrbi, ce ne bošl

vedel/-a na koga se lahko obrneš, so tu še vedno tutorji in tutorke.,

(pritlicje, soba 35A)
Za formalna vprašanja o študiju (obrazci, prepisi, prošnje, informacije o dodiplomskem študiju itd.).
Zaradi velikega števila študentov na FF, se vcasih zgodi, da so pred okencem zelo dolge vrste. Veliko
informacij, ki jih lahko dobiš na referatu, ti bodo lahko posredovali kar tutorji/tutorke in ti s tem
prihranili dolgo cakanje.

(nasproti K16 v prizidku)
Z vprašanji glede študija ter v primeru težav na oddelkih ali faksu se lahko poleg tutorjev/tutork
obrneš še na predstavnike oddelkov v Študentskem svetu FF ( ) ali Študentski organizaciji FF
( ). Svetovalnico vodi Maja Peharc. Kontaktiraš jo lahko preko e-pošte
prodekan.student ff.uni-lj.si.@

(pritlicje, soba 10)
Vse v zvezi s študijskimi izmenjavami in drugimi oblikami mednarodnega sodelovanja.

Se bo tutorstvo dogajalo samo oktobra

Ne. Tutorstvo poteka skozi celo študijsko leto. Po uvodnem sestanku boš s svojim tutorjem oz. tutorko
komuniciral/-a na sestankih ter preko elektronske pošte.
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Kako pa poteka tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Gre za pomoc študentom invalidom, ki potrebujejo pomoc pri študiju, izdelavi zapiskov, svetovanju
glede statusa in tudi pomoc pri zagotavljanju ustreznih pogojev za študij. Na fakultetni ravni
je bilo že veliko narejenega, da bi izboljšali pogoje v smislu odpravljanja fizicnih ovir, izboljšanja

predavalnic za gibalno ovirane, dostop do ucbenikov v elektronski obliki
pomoc gluhim in naglušnim. Tutorstvo za študente s posebnimi

vrste usmerjanja, vodenja in pomoci, saj se tovrstni študenti
je ta oblika tutorstva ena najbolj raznolikih.
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dostopa do fakultete in
za slepe in slabovidne ter
potrebami vkljucuje tudi drugacne
srecujejo z zelo razlicnimi ovirami, zato

( ).www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/Studij.html

Referat za študentske zadeve

Adrijana Biba Starman


