RAZPIS ZA TUTORJE ZA TUJE ŠTUDENTE
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
Mednarodna pisarna Nove univerze objavlja razpis za študente tutorje za tuje študente v
študijskem letu 2018/2019.
VSEBINA RAZPISA:
Za študijsko leto 2018/2019 bo Nova univerza potrebovala tutorje za tuje študente, ki bodo
vpisani na dodiplomske, magistrske ali doktorske študijske programe članic Nove univerze
(Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije) ali tuje študente, ki bodo

Vir fotografije: svetovni splet

na Erasmus+ izmenjavi. Študenti tutorji bodo nudili podporo tujim študentom pri študiju.
NALOGE TUTORJEV:
Glavna naloga tutorjev bo druženje s tujimi študenti in prek slednjega pomoč pri urejanju
administrativnih zadev ter pomoč pri uvajanju v slovenski prostor, tako v študijske kot
obštudijske dejavnosti.
Tutorji predvsem:
- predhodno informirajo tuje študente o študiju na fakulteti članici Nove univerze po e-pošti
(splošne informacije in napotki) ali osebno po predhodnem dogovoru s študenti;
- ob prihodu tujim študentom nudijo podporo pri urejanju splošnih zadev (mesečna LPP,
lokacije posameznih kateder, inštitutov, predavalnic, odgovori na splošna vprašanja o
študentskem življenju na fakulteti,…);
- predstavljajo povezavo med pedagoškim osebjem, podpornimi službami in tujimi študenti;
- so na razpolago tujim študentom po e-pošti in fizično v Ljubljani celotno študijsko leto
2018/2019;
- obvezno morajo biti prisotni na dogodkih, ki so namenjeni tujim študentom po navodilu
mednarodne pisarne (»Welcome days«, uvajalne delavnice za tuje študente, tečaji za tuje
študente, ipd…).

Za študente tutorje bo Nova univerza izvedla izobraževanje oziroma srečanje, na katerem jih
bo opremila z vsemi potrebnimi informacijami in gradivi, ki jih bodo potrebovali v okviru
aktivnosti.
IZBOR:
Število izbranih tutorjev bo odvisno od števila tujih študentov, ki bodo na posamezno fakulteto
vpisani v študijskem letu 2018/2019. V primeru dodatnih potreb po tutorjih se bo obstoječi
razpis ponovil. Predvideno število tutorjev za posamezno članico v št. letu 2018/2019:
Ime članice
Predvideno število tutorjev
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
1
Nova univerza, Fakulteta za državne in 1
evropske študije
Nova univerza, Fakulteta za slovenske in 0
mednarodne študije
V kolikor bo mednarodna pisarna Nove univerze prejela več prijav, kot bo potrebovala tutorjev,
se bodo pri izboru upoštevali sledeči kriteriji:
KRITERIJ
status študenta v študijskem
letu 2018/2019
znanje angleškega jezika
(višja raven)
znanje jezika države, iz katere
prihaja dodeljen tuj študent
udeležba
na
Erasmus+
izmenjavi
izkušnje s tutorstvom
povprečna ocena študija

TOČKOVANJE
DA: 10 točk
NE: 0 točk
DA: 5 točk
NE: 0 točk
DA: 5 točk
NE: 0 točk
DA: 15 točk
NE: 0 točk
DA: 5 točk
NE: 0 točk
≥ 8: 5 točk
< 8 : 0 točk

NAGRADA:
- Funkcija je častna! Kandidati bodo poleg uradnega certifikata o tutorstvu prejeli za
opravljeno delo tudi finančno nagrado v višini 150 EUR neto.
ROK IN NAČIN ZA PRIJAVE:

Prijave zbiramo do vključno 05. septembra 2018 prek spletnega
obrazca, ki se nahaja TUKAJ.
Vabljeni k sodelovanju!

