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 okvirni

LETNI PROGRAM DELA
za krepitev in usmeritev izvajanja tutorstva.

Naziv projekta

Termin

Opis

Vir financiranja

Redni sestanki
tutorstva FNM

Mesečno enkrat
v mescih: (2014)
oktober,
november,
december,
(2015) januar,
februar, marec,
april, maj, junij
in september.

Redni sestanki bodo omogočili sprotno
preverjanje in izboljševanje tutorskega
dela ter pomagali krepiti promocijo
tutorskega sistema na FNM. Ciljna
skupina tutorji FNM. Evalvacija z anketo
na koncu študijskega leta.

/

Tutorske majice

September 2014 Tisk tutorskih majic s tradicionalnim
dizajnom, črne elegantne polo majice.
Natiskati:
-

2X S moška

-

3X M moška

-

3X S ženska

-

2X M ženska

ŠS FNM
ŠOUM

Ciljna skupina tutorji FNM. Evalvacija na
podlagi zadovoljstva tutorjev.
Sprejem brucev

1. in 2. oktober Pri sprejemu brucev bomo pomagali /
2014
tutorji in bomo vzpostavili prvi stik s
tutoranti že na začetku študijskega leta.
Ciljna skupina bruci FNM. Evalvacija z
anketami po posameznih skupinah
brucev.

Delavnica za tutorje

November 2014

Delavnica je v osnovi namenjena novim ŠS FNM
tutorjem in hkrati zelo priporočljiva tudi
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za tutorje z nekaj prakse. Na delavnici
bomo okrepili veščine, ki jih potrebuje
vsak tutor za izvajanje dela, se bolje
spoznali in začrtali smernice, ki nas
bodo vodile čez celotno študijsko leto.
Ciljna skupina tutorji FNM. Evalvacija z
anketo na koncu delavnice.
Predbožično rajanje

December 2014

V sodelovanju s Študentskimi svetovi ŠS FNM
FNM, FF in PeF bomo na projektu
ŠS PeF
pomagali tudi tutorji FNM. Ciljna
skupina: vsi študentje FNM, FF in PeF. ŠS FF
Evalvacija na podlagi sprotnega
zadovoljstva študentov.

Pred-izpitno
druženje

Februar 2015

Namen je okrepitev prijateljskih in ŠS FNM
poslovnih vezi. Ciljna skupina tutorji
vseh članic UM in tutoranti vseh
tutorjev UM. Evalvacija s spletno anketo
po dogodku.

Delovnomotivacijsko
srečanje expedagoške

Marec 2015

Ker je zelo pomembno, da v zgradi bivše ŠS FNM
Pedagoške fakultete ohranimo odlično
ŠS PeF
vzdušje med študenti, so takšna
srečanja ključna. Ciljna skupina tutorji ŠS FF
FNM, PeF in FF. Evalvacija s spletno
anketo po dogodku.

Piknik tutorjev in
članov ŠS

Maj 2015

V sodelovanju s ŠS FNM bomo ob dobri ŠS FNM
hrani z žara in pijači okrepili poslovne
vezi med tutorji in člani študentskega
sveta FNM. Novi tutorji pa bodo člane
spoznali. Ciljna skupina tutorji FNM in
člani ŠS FNM. Evalvacija na podlagi
zadovoljstva in dolžine piknika.

Zbiranje študijskih
gradiv

Junij in julij
2015

Zbiranje gradiv in priprava ter /
posodobitev skript za učenje in vajo.

Vito Šimonka,
koordinator tutorjev FNM UM

V vednost:
-

Tutorji FNM UM

-

Prodekan za študentska vprašanja FNM UM

-

Koordinator tutorstva ŠOUM

-

Študentski svet FNM UM

-

Dekanat FNM UM
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