
Komisija za tutorstvo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Ljubljani na podlagi Pravilnika o sistemu tutorstva Univerze v Ljubljani, ki ga je na 
svoji seji dne 20. 11. 2020 sprejel Senat UL, objavlja 

 
RAZPIS 

 

za tutorje študente na UL FKKT v študijskem letu 2022/2023. 
Razpisana so mesta za sledeče oblike študentskega tutorstva po posameznih študijskih 
programih: 

- uvajalno študentsko tutorstvo, namenjeno tutorandom 1. letnika I. stopnje  
študija; 

- nadaljevalno študentsko tutorstvo, namenjeno tutorandom 2. in 3. letnika I. 
stopnje študija; 

- študentsko tutorstvo za tuje študente, namenjeno tujim študentom; 

- študentsko tutorstvo za Erasmus študente, namenjeno študentom Erasmus+ 
programa. 

 

1. Število razpisanih mest 
Število razpisanih mest, za tutorje študente po posameznih študijskih programih I. 
stopnje, je sledeče: 

- Biokemija: 3 uvajalni tutorji, 2 nadaljevalna tutorja, 1 tutor za tuje študente; 

- Kemija: 3 uvajalni tutorji, 2 nadaljevalna tutorja, 1 tutor za tuje študente; 

- Kemijsko inženirstvo: 3 uvajalni tutorji, 2 nadaljevalna tutorja, 1 tutor za tuje 
študente; 

- Tehniška varnost: 2 uvajalna tutorja, 2 nadaljevalna tutorja in 

- Kemijska tehnologija: 2 uvajalna tutorja, 2 nadaljevalna tutorja. 
Za Erasmus+ program so za študentsko tutorstvo predvidena 3 mesta. 

 

2. Pogoji za prijavo 
Uvajalni tutor študent, tutor študent za tuje ter za Erasmus študente je lahko vsak 
študent UL FKKT, razen študent 1. letnika I. stopnje. Za tutorja za tuje ter 
Erasmus študente je priporočljivo znanje angleškega jezika. 
Nadaljevalni tutor študent je lahko vsak študent UL FKKT razen študent I. stopnje. 
Praviloma se kandidat prijavi za mesto tutorja študenta na študijskem programu, na 
katerega je vpisan oziroma ga je končal. 

 

3. Prijava na razpis 
Prijava na razpis naj vsebuje izpolnjeno in podpisano prijavnico ter kratko 
motivacijsko pismo. V prijavnici kandidat navede obliko študentskega tutorstva in 
študijsko smer, za katero se prijavlja. Lahko se prijavi za več oblik študentskega 
tutorstva. 
Kandidat naj prijavo posreduje na elektronski naslov tutorfkkt@gmail.com. 
Rok za oddajo prijav je 16. september 2022. 
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4. Kriteriji izbora 
V primeru prevelikega števila prijav se bodo pri izbiri tutorjev študentov upoštevali 
sledeči kriteriji: 

- vsebina motivacijskega pisma; 

- prednost imajo kandidati, ki so v preteklih letih aktivno delovali v Študentskem 
svetu in/ali Študentski organizaciji UL FKKT; 

- prednost imajo kandidati, ki so že vpisani v višji letnik v študijskem letu 
2022/2023 ali že izpolnjujejo pogoje za vpis; 

- pri izbiri tutorjev za tuje in Erasmus študente imajo prednost kandidati, ki 
izkazujejo višji nivo znanja angleščine, znanje drugih tujih jezikov in/ali so se 
udeležili izmenjave ali prakse v tujini. 

 

5. Postopek izbora in obveščanje o rezultatih razpisa 
Izbor tutorjev študentov na podlagi prejetih prijav opravi Komisija za tutorstvo. 
Izbrani in neizbrani kandidati bojo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski 
pošti v roku treh dneh po končanem razpisu. 

 

6. Druge opombe 
Komisija za tutorstvo si pridružuje pravico, da izbere manjše ali večje število 
tutorjev študentov, kot je razpisanih mest, odvisno od potreb v študijskem letu. 
Prav tako si pridružuje pravico do naknadnega imenovanja tutorjev, če se tekom 
študijskega leta izkaže kot potrebno. 
Predvidoma konec septembra ali v začetku oktobra bo za izbrane tutorje študente 
organizirano izobraževanje ter sestanek, kjer bodo prejeli potrebne informacije in 
gradivo za uspešen pričetek izvajanja tutorstva. Udeležba je za tutorje obvezna. 

Za dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na elektronski naslov 
tutorfkkt@gmail.com. 

 

V tem razpisu so uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki kot nevtralna navedba 
študentk in študentov ter drugih oseb, ki imajo pravico opravljati študijske 
obveznosti. 

 
 
 
 
 

Ljubljana, 12. 08. 2022                                               Komisija za tutorstvo UL FKKT 
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