V skladu s Pravilnikom o tutorstvu B&B Visoke šole za trajnostni razvoj, ki je bil sprejet na podlagi 63.
člena statuta B&B Visoke šole za trajnostni razvoj in s strani Senata na seji, dne 22. 9. 2017,
objavljamo
JAVNI RAZPIS za prijavo na prosta mesta za študentsko tutorstvo na
B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj v študijskem letu 2020/2021

1. Opredelitev pojmov Uvajalno študentsko tutorstvo je oblika dela študenta tutorja, ki svetuje
študentom (novincem) glede njihovih študijskih in življenjskih vprašanj na B&B Visoki šoli za
trajnostni razvoj, kar naj bi jim olajšalo študij oziroma pomagalo premostiti težave v novem
življenjskem okolju in na novi težavnostni stopnji izobraževanja oz. pri vračanju v
izobraževanje po premoru.
2. Tutor študent je lahko vsak študent B&B Visoke šole za trajnostni razvoj, ki je vpisan najmanj
v drugi letnik študija ne glede na stopnjo študija in je izbran na razpisu za tutorsko delo.
3. Tutorand je študent na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj, ki je v tutorskem sistemu
prejemnik pomoči in svetovanja tutorja učitelja, tutorja ali tutorja študenta. Tutorand je
lahko vsak redni ali izredni študent fakultete na prvi ali drugi stopnji študija.
4. Naloge in obveznosti tutorja študenta so opisane v Pravilniku o tutorstvu.
5. Razpisano število mest za tutorje študente (v študijskem letu 2020/21): program Varstvo
okolja: 4 mesta.
6. Pogoji za prijavo na strani kandidata so zapisani v 16. členu Pravilnika o tutorstvu.
7. Postopek prijave: kandidati za mesto tutorja študenta naj pisne vloge – izpolnjen obrazec
oddajo v referatu (kjer ga tudi prejmejo) ali izpolnijo prijavnico na spletni strani
https://bb.si/prijava-na-razpis-za-tutorje-studente
8. Rok za prijavo je 8. november 2020.
9. Postopek izbora in način obveščanja tutorjev študentov: izbor tutorjev študentov opravi
Komisija za tutorstvo po pregledu pisnih vlog in opravljenih morebitnih dodatnih intervjujih.
Izbrane in neizbrane kandidate za tutorje študente se v roku 8 dni obvesti o izboru –
obvestilo prevzamejo v referatu šole. Če to zaradi izrednih razmer, povezanih s
koronavirusom, ne bo mogoče, bodo izbrani študenti sklepe prejeli po elektronski pošti.

Kranj, 25. 8. 2020
Informacije pripravila koordinatorka tutorjev mag. Maja Zalokar

