Maribor, 3. 9. 2014

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 študijskem letu 2013/14 smo tutorji FNM uspešno nadaljevali delo študentskega tutorstva na FNM.
Koordinator tutorjev in deset tutorjev študentov je bilo porazdeljenih na vseh oddelkih in na vseh
študijskih smereh, kar vključuje: biologijo, fiziko, matematiko in računalništvo, kemijo ter 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 za vsak mesec posebej. To je osnova za preverjanje tutorskega dela in s tem tudi
izboljševanje kakovosti izvajanja tutorstva. Od letnega semestra naprej so študentje tutorji za delo
tutorstva prejemali honorar s strani ŠOUM-a, zato smo mesečna poročila oddajali tudi v pisarno ŠOUM.
Kljub temu, da so poročila nekaterim tutorjem birokratska nočna mora, se zavedamo, da je zaenkrat to
najboljši način za preverjanje sprotnega dela tutorjev.

SESTANKI
S tutorji študenti smo opravili redne sestanek, enkrat na mesec. Na sestankih smo redno preverjali in
poročali o delu tutorjev, gradili in zasnovali projekte za promocijo tutorstva FNM UM in odpravljali sprotne
težave z nekaterimi študenti in/ali zaposlenimi. Udeležba na sestankih je v povprečju zelo visoka, kar kaže
na veliko zainteresiranost tutorjev študentov do tutorstva in dobro povezanost v skupnosti tutorstva FNM.

SPLETNA STRAN
Spletno stran tutorstva FNM smo nekoliko uredili, kar se tiče izgleda, ter dodali smernice, ki kažejo na
obiskanost spletne strani. Nekoliko več kot polovica, 51,6 % obiskovalcev je do spletne strani dostopala
direktno preko povezave ss.fnm.uni-mb.si, 24,7 % obiskovalcev je dostopalo na spletno stran preko
spletne strani fakultete fnm.um.si, 14,0 % obiskovalcev preko spletnih iskalnikov kot je google.com in
najdi.si, ostali obiskovalci pa so našli spletno stran tutorstva na Facebook-u. S tutorji ugotavljamo, da bi
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bilo smiselno spremeniti povezavo spletne strani Študentskega sveta FNM iz ss.fnm.uni-mb.si na
ss.fnm.um.si ali celo kakšno enostavnejšo domeno.

FACEBOOK SKUPINE
Tutorji smo bili mnenja, da veliko študentov, predvsem mlajših, o študijskih vsebinah razpravlja tudi preko
spleta, preko modernih socialnih omrežij. V ta namen smo v okviru Tutorstva FNM ustvarili Facebook
skupine tutorstva posameznih oddelkov; Biologija/Ekologija Tutorstvo FNM, Matematika/Računalništvo
Tutorstvo FNM, Kemija Tutorstvo FNM, Tehnika Tutorstvo FNM in Fizika Tutorstvo FNM. V skupine so se
pridružili študentje prvih in drugih letnikov dodiplomskega študija in s tem smo novico o tutorstvo na FNM
precej razširili. Upamo, da se bodo Facebook skupine tutorstva ohranile tudi v naslednjem študijskem letu.

MAJICE
Tutorske majice smo ohranili od lanskega šolskega leta, kar ni bilo najbolj praktično, saj je ženskemu delu
populacije kroj majice prinašal velike probleme. Zaradi finančne stiske smo potrpeli in bomo do
naslednjega šolskega leta priskrbeli tudi ženski kroj majic in dodatne majice za nove tutorje študente. Še
vedno smo skupnega mnenja, da je dizajn majic eleganten in privlačen ter ga želimo ohraniti še v naprej.

DOGODKI O TUTORSTVU
Ker je komunikacija med tutorji študenti ključnega pomena za uspešno pomoč mlajšim študentom smo s
pomočjo ŠS FNM organizirali številne dogodke za formalno in neformalno druženje, kjer smo v tutorstvo
uvedli nove tutorje, razpravljali o razvoju tutorstva in načinu vzpostavitve kvalitetnega tutorskega sistema.
Tutorji FNM smo sodelovali tudi s študentskimi svetovi Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete in jim
pomagali izvesti tradicionalne projekte, kot so Pozdrav pomladi, Sladoledni dan, Pred-izpitna, Po-izpitna
zabava, Božično rajanje, in druge. V okviru sodelovanja s ŠOUM smo se tutorji FNM udeležili delovnomotivacijskega vikenda v Ribnici na Pohorju, kjer smo uspešno izvedli delavnico Javno nastopanje. Tutorji
smo se tekom vikenda veliko naučili in okrepili veščine za lažje in boljše izvajanje tutorstva, poleg tega pa
smo še spoznali veliko dobrih študentov, ljudi.

TUTORSTVO FNM IN ŠOUM
V letnem semestru študijskega leta 2013/14 smo s ŠOUM uredili dogovor o medsebojnem sodelovanju in s
tem pridobili tudi sofinanciranje Tutorstva FNM. V mesecih marec, april, maj, junij in september so tutorji
študentje na podlagi kriterijev za honorar tutorjev prejemali honorar za izvajanje tutorskega dela.
Sodelovanje s ŠOUM je tutorjem dalo pečat resnosti in pomembnosti tutorstva na UM. V okviru
sodelovanja s ŠOUM smo se koordinatorji tutorstva članic UM in ŠOUM dobivali na sestankih, na katerih
smo izmenjali izkušnje, poročali o delu na članici in podali predloge za boljše izvajanje tutorstva. ŠOUM
nam je prav tako omogočil izdajo rubrike Tutor pomaga v študentskem časopisu Spekter (letnik 18,
številka 7, maj 2014), kjer smo predstavili tutorstvo na FNM in odgovorili na nekaj pomembnih stalnih
vprašanj in s tem posredno pomagali nekaterim bralcem pri študiju in obštudijskih dejavnostih. To je
povečalo ugled in prepoznavnost tutorstva na FNM in tudi splošno tutorstva na UM.

ZAKLJUČEK
Z delom tutorstva smo zadovoljni in hkrati si prizadevamo za še boljše tutorstvo na FNM, saj se zavedamo,
da tutorstvo izjemno pomaga študentom na začetku študija in si hkrati prizadevamo, da se čim več
mladostnikov vpiše v naravoslovne in matematične študijske smeri, saj so kompetence, ki jih pridobimo na
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FNM, na trgu dela zelo cenjene v Sloveniji in tudi v tujini. ŠOUM nam s sofinanciranjem in projekti
tutorstva izredno pomaga ohranjati motivacijo do izvajanja tutorstva in pridobivati potrebna znanja in
veščine. Tutorji študentje ob koncu uspešnega študijskega leta prejmejo potrdilo o izvajanju tutorstva,
največja nagrada tutorjem študentom pa so seveda pridobljene izkušnje, vaje retoričnih in organizacijskih
sposobnosti ter vpetost v okolje odličnih študentov, bodočih poslovnih partnerjev.

Vito Šimonka,
koordinator tutorjev FNM UM

V vednost:
-

Tutorji FNM

-

Prodekan za študentska vprašanja FNM UM

-

Koordinator tutorstva ŠOUM

-

Študentski svet FNM UM

-

Dekanat FNM UM
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