Maribor, 15. 9. 2013

Na podlagi 5.2 točke Izhodišč za program tutorstva Fakultete za naravoslovje in matematiko (v nadaljevanju
FNM), Univerze v Mariboru (v nadaljevanju UM) izdajam

LETNO POROČILO
za preverjanje sprotne uspešnosti tutorstva. V šolskem letu 2012/13 smo prvič uspešno koordinirali
prostovoljce tutorje študente na vseh oddelkih FNM UM; Oddelek za biologijo, Oddelek za fiziko, Oddelek
za kemijo, Oddelek za matematiko in računalništvo ter Oddelek za tehniko. Tutorji so s prostovoljnim

delom pomagali izboljšati kvaliteto znanja ter okrepiti medgeneracijsko sodelovanje med študenti in
s tem študentom omogočiti boljše možnosti za napredovanje na akademskem področju ter
osebnostnem razvoju.
POROČILA TUTORJEV ŠTUDENTOV
Čez celotno študijsko leto smo v Študentsko pisarno FNM arhivirali poročila tutorjev študentov, ki so jih
tutorji oddajali mesečno. Ker je bilo delo tutorja študenta prostovoljno in ni bilo finančno podprto so poročila
redno oddajali le pridni in najbolj zvesti tutorji, za katere upamo, da nas bodo s kandidaturo podprli tudi v
naslednjem študijskem letu.

SESTANKI
S tutorji študenti smo opravili nekaj sestankov na katerih smo: pregledali delo tutorjev, naredili sprotne plane
dela, se seznanili s poročili, debatirali na temo promocije tutorstva FNM UM in na temo izboljšanja
tutorskega sistema ter tutorskega dela. Vsak sestanek je spremljal zapisnik, katerega so prejeli vsi tutorji
(tudi tutorji, ki niso bili prisotni na sestanku).

SPLETNA STRAN
Na spletni strani Študentskega sveta (v nadaljevanju ŠS) FNM smo uredili odsek Tutorstvo, kjer obiskovalci
spletne strani (ciljna publika so predvsem študenti začetnih letnikov prve stopnje FNM) lahko najdejo
koristne informacije o tutorstvu ter kontaktirajo tutorje študente FNM in koordinatorja tutorjev FNM.

MAJICE IN BROŠKE
Sodelovanje s ŠS FNM nam je omogočilo lažjo promocijo tutorstva FNM. ŠS FNM je financiral tutorske
polo majice, ki jih tutorji nosijo na vse tutorske ure, uradne dogodke ter delavnice. Poleg tega smo sodelovali
tudi s ŠS UM od katerega smo prejeli enotne broške tutorjev UM. Broško je prav tako prejel vsak tutor
FNM.

SREČANJE TUTORJEV FNM
Ker je komunikacija med tutorji študenti ključnega pomena za uspešno pomoč mlajšim študentom smo s
pomočjo ŠS FNM organizirali delavnico za tutorje študente FNM, na kateri smo se tutorji predstavili in
spoznali, predstavili trenutno stopnjo razvitosti tutorskega sistema na FNM, razpravljali o razvoju tutorstva
in načinu vzpostavitve kvalitetnega tutorskega sistema. Temu je sledila delavnica presenečenja, kjer so
tutorji simulirali in planirali prvi šolski dan za bodoče »bruce«. Glavni cilj delavnice pa je bil postaviti jasno
strategijo za promocijo tutorstva, pri čemer so tutorji predlagali načine promocije tutorskega sistema. Izbrali
smo tudi logotip tutorjev FNM in promocijsko majico.

SREČANJE TUTORJEV UM
Tutorji FNM smo se udeležili srečanja tutorjev UM, ki so jo organizirali tutorji Pravne fakultete UM. Namen
srečanja je bil krepiti povezanost med tutorji študenti in koordinatorji tutorjev, izmenjati izkušnje in znanje
ter povečati medfakultetno sodelovanje na področju tutorstva. Tutorji in koordinatorji iz posameznih članic
UM so predstavili sistem tutorstva na njihovi članici in težave s katerimi se soočajo ter možne rešitve za le
te.

TUTOR – DOBRA BLAGOVNA ZNAMKA?!
Tudi na povabilo s strani Kariernega centra UM ter tutorjev Ekonomsko poslovne fakultete smo se pozitivno
odzvali ter sodelovali na drugem srečanju tutorjev UM z naslovom »Tutor – dobra blagovna znamka?!«. Z
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dobro voljo in motivacijo, da izboljšamo tutorstvo in začnemo graditi na skupni »blagovni znamki«, smo
debatirali o primerih dobrih praks s področja tutorstva ter sodelovali na mini motivacijski delavnici.

ZAKLJUČEK
Zaenkrat smo zadovoljni z delom tutorjev študentov saj je tutorstvo na FNM šele v začetnem stadiju in
razvoju. Apeliramo, da je še veliko področij v tutorstvu, ki jih bomo v prihodnje konstantno izboljševali.
Poleg tega se bomo v prihodnjih študijskih letih trudili pridobiti finančno podporo za tutorski sistem FNM in
s tem dodati motivacijo tutorjem študentom in organizirati delavnico ali srečanje za tutorje vseh članic UM.
Tutorji študentje so se s sodelovanjem na delavnicah in s prostovoljnim delom tutorstva naučili delati s
skupinami študentov, pridobili ogromno izkušenj in kompetenc. Zato prejmejo potrdilo tutorju študentu (glej
prilogo).

Vito Šimonka,
koordinator tutorjev FNM UM

Priloge:
-

Potrdilo tutorju študentu

V vednost:
-

Prodekan za študentska vprašanja FNM UM

-

Študentski svet FNM UM

-

Dekanat FNM UM
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Maribor, ____. ____. ________.

POTRDILO TUTORJU ŠTUDENTU

_____________________

je bil(a) v šolskem letu ______________ aktivno vključen v tutorski sistem Fakultete za
naravoslovje in matematiko (FNM), Univerze v Mariboru (UM). S prostovoljnim delom je
pomagal(a) izboljšati kvaliteto znanja ter okrepiti medgeneracijsko sodelovanje med študenti
in s tem študentom omogočiti boljše možnosti za napredovanje na akademskem področju ter
osebnostnem razvoju.

Vito Šimonka,
koordinator tutorjev FNM UM
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