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RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE NA UP FAKULTETI ZA MANAGEMENT  

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (v nadaljevanju UP FM) skladno s Pravilnikom o 

tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem in Pravilnikom o tutorskem sistemu UP FM ponovno objavlja 

razpis za tutorje študente za študijsko leto 2016/2017: 

 

Stopnja študija 

Število razpisanih mest za tutorje 

študente  

Študijski programi 1. stopnje 15 

Študijski programi 2. stopnje 5 

 

Rok za prijavo je 21. 9. 2016. Kandidati za tutorje študente svoje prijave z ustreznimi prilogami posredujejo 

v Službo za študijske zadeve s pripisom za Dašo Zvonar (UP FM, Cankarjeva 5, SI-6000 Koper) ali na e-

naslov tutor@fm-kp.si s pripisom »Tutor«. 

 

Študent ob prijavi priloži: 

- izpolnjeno prijavnico (prijavnica je dostopna v e-učilnici »Tutorstvo na FM« ali na spletni strani UP 

FM); 

- osebni portfolio, ki vključuje življenjepis, izpis ocen (indeks) in morebitne druge priloge (dokazila o 

osebnih dosežkih, dokazila o udeležbi na seminarjih/usposabljanjih); 

- izjavo o znanju angleškega jezika (zadostuje tudi opravljen izpit pri predmetu Poslovna angleščina 

1), če želi biti tutor tujemu študentu. 

 

UP FM bo na podlagi prejetih vlog opravila izbor kandidatov tutorjev študentov in seznam posredovala v 

imenovanje Senatu UP FM. 

 

Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent UP FM, ki je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na 

UP FM in bo ob nastopu funkcije tutorja študenta (1. 10. 2016) uspešno zaključil prvi letnik študija na UP 

FM. Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto – študijsko leto 2016/2017.  

 

Študenti, ki bodo imenovani za tuturja študenta, bodo o tem obveščeni v roku petih delovnih dni po 

imenovanju.  

 

Pomembno: Tutor študent, ki je bil imenovan za študijsko leto 2015/2016 in želi opravljati to funkcijo 

tudi v študijskem letu 2016/2017, mora svojo željo po podaljšanju pisno sporočiti na e-naslov tutor@fm-

kp.si. 
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koordinatorica tutorjev učiteljev UP FM 


