
Na podlagi 68. člena Zakona o visokem šolstvu, je Senat AMEU-Akademije za ples na svoji 11. seji, 
dne  13. 9. 2019, sprejel naslednji  
 

PRAVILNIK O SISTEMU TUTORSTVA ALMA MATER EUROPAEA – AKADEMIJE ZA PLES 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

S tem pravilnikom se ureja organizacija in delovanje tutorskega sistema na AMEU-Akademije za 
ples (v nadaljevanju AMEU - AP).  

V pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe so zapisani v moški spolni slovnični obliki, 
so uporabljeni za moške in ženske. 

 

2. člen 

Namen tutorskega sistema na AMEU - AP je:  

1. olajšati študentom vključevanje v akademsko okolje,  
2. nuditi študentom pomoč pri razreševanju študijskih in življenjskih problemov na začetku 

študija, med njim, kakor tudi ob zaključevanju študija,  
3. vodenje, usmerjanje, motiviranje in pomoč študentom pri pridobivanju znanj in veščin, ki 

pripomorejo k njihovi večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti,  
4. graditi odnos med študenti in visokošolskimi učitelji ter institucijo kot celoto v skupnih 

prizadevanjih za doseganje s študijem zastavljenih ciljev,  
5. z navedenim izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti 

raven študija. 

 
2. OBLIKE TUTORSTVA  
 

3. člen 
Učiteljsko tutorstvo 

Oblika dela tutorja – visokošolskega učitelja ali asistenta, ki individualno svetuje dodeljenim 
študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj povezanih s študijem. 
V okvir učiteljskega tutorstva spada vsebinsko tutorstvo med študijem. 

 
4. člen 

Študentsko tutorstvo 

Oblika dela tutorja - študenta, ki svetuje skupini dodeljenih študentov glede njihovih študijskih in 
življenjskih vprašanj na AMEU - AP. Študentsko tutorstvo zajema svetovanje in pomoč 
študentom. 

  



 

3. UDELEŽENCI TUTORSKEGA SISTEMA IN NJIHOVA VLOGA  

5. člen 

Udeleženci tutorskega sistema so: študent, tutor učitelj, tutor študent. 

 
6. člen 

Študent je v tutorskem sistemu prejemnik pomoči in svetovanja tutorja učitelja in/ali tutorja 
študenta. Je vsak redni ali izredni študent AMEU - AP na prvi in drugi stopnji študija.  

 
7. člen 

Tutor učitej je osebni svetovalec, ki študentom svetuje in jih usmerja med študijem. Lahko je vsak 
visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali pogodbeni delavec AMEU - AP.  

AMEU - AP za vsako študijsko leto javno objavi seznam imenovanih tutorjev učiteljev in tutorjev 
študentov.  

 
8. člen 

Tutor študent je osebni svetovalec, ki študentom svetuje in jim pomaga pri študiju. Je lahko vsak 
študent prve ali druge stopnje AMEU - AP, ki izpolnjuje druge pogoje v skladu s tem Pravilnikom.  

 
4. UČITELJSKO TUTORSTVO  

9. člen 

Pogoji in postopek izbora tutorjev učiteljev 

Tutor učitelj je lahko vsak visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali pogodbeni delavec AMEU 
- AP.  

 
10. člen 

Naloge tutorja učitelja 

Tutor učitelj:  

- izvaja tutorske ure po dogovoru s študenti,  
- redno komunicira s svojimi študenti in spremlja njihovo študijsko uspešnost,  
- študentom svetuje, kako razrešiti ali kam se obrniti po pomoč za razrešitev študijskih in 

drugih problemov, ki se študentom pojavijo tekom študija,  
- usmerja študente pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika, prakse, smeri in oblik 

študija,  
- vodi evidenco dela s študenti o pogostih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo, na podlagi 

katerih sestavi morebitne predloge vodstvu AMEU – AP. 

 

 

 



11. člen 
Izvajanje učiteljskega tutorstva 

Učitelj tutor predstavlja vez med študenti in vodstvom. V primeru odprtih vprašanj se poveže z 
visokošolskim učiteljem oz. sodelavcem, pri katerem nastajajo težave.  

 
12. člen 

Nagrajevanje tutorjev učiteljev 

Tutorsko delo tutorjev učiteljev se upošteva v izvolitvenem postopku in vrednoti kot dodatna 
postavka v rubriki »Pedagoško delo« ter v okviru ocenjevanja delovne uspešnosti pri ocenjevanju 
pedagoškega dela.  

 

5. ŠTUDENTSKO TUTORSTVO  
 

13. člen 
Naloge tutorja študenta 

Naloge tutorja študenta so:  

1. da se usposobi za delo tutorja študenta po programu izobraževanja tutorjev študentov;  
2. da individualno ali skupinsko svetuje ter pomaga študentom v skladu s programom dela 

študentskega tutorstva;  
3. da motivira in spodbuja študente za sprotni študij;  
4. da seznani študente z vsemi viri informacij in jih motivira, da jih poiščejo sami;  
5. da sodeluje s profesorjem tutorjem pri informiranju študentov o študijskih programih 

AMEU - AP in pri izbiri izbirnih predmetov;  
6. da študente spodbuja, da se vključijo v dodatne dejavnosti na fakulteti;  
7. redna udeležba srečanj tutorjev;  
8. da sodeluje pri sprejemu študentov novincev na AMEU - AP in na informativnih dnevih za 

potencialne študente novince;  
9. da sodeluje pri promocijskih dejavnostih oddelkov in celotne AMEU - AP;  
10. da v mesečnem in zaključnem poročilu poroča o delu s tutoranti, o pogostih vprašanjih, ki 

se študentom pojavljajo;  
11. da sodeluje s koordinatorjem tutorjev študentov, z organi in vodstvom fakultete;  
12. nudi pomoč ostalim tutorjem pri njihovem delu;  
13. študentom posreduje študijske in obštudijske informacije.  

 
 
 

14. člen 
Izvajanje tutorskega dela 

Tutor opravlja naloge iz 13. člena na naslednji način:  

1. izvaja individualne sestanke s tutoranti v času tutorskih ur;  
2. komunicira s študenti preko elektronske pošte;  
3. sodeluje na skupinskih sestankih, ki jih skliče koordinator tutorjev študnetov. 

 



15. člen 
Tutorska ura 

Tutorske ure so objavljene na spletni strani fakultete v zavihku tutorstvo in potekajo v tutorski 
pisarni na AMEU - AP.  

 

16. člen 

Tutor študent objavi kontaktne ure, svoj elektronski naslov ter način dela na spletni strani AMEU 
- AP.  

 
17. člen 

Študent – prejemnik tutorske pomoči 

Naloge tutorja študenta so:  

1. da razume vlogo tutorja kot svetovalca in ne kot pomočnika pri študiju – tutor študentu 
svetuje, kako reševati probleme, le-te pa študent rešuje samostojno;  

2. da na tutorja študenta ne prelaga odgovornosti za svoje študijske dosežke.  

 
18. člen 

Izbor tutorjev 

Razpis za izbor tutorjev študentov pripravi podporne službe AMEU – AP v začetku vsakega 
študijskega leta. Praviloma se pri izboru ocenjuje študijska uspešnost. 

 
 

19. člen 
Postopek izbire, imenovanja ter razrešitve 

Izbor, imenovanje in razrešitev za tutorje za tuje študente opravijo podporne službe s soglasjem 
glavnega tajnika zavoda.   

 
 

20. člen 
Predčasna razrešitev 

Tutor študent je lahko razrešen predčasno, če:  

1. ne opravlja svojega dela zadovoljivo po oceni koordinatorja tutorjev študentov,  
2. izrazi željo in navede utemeljen razlog. 

 

21. člen 
Trajanje funkcije 

Tutor študent  opravlja svojo funkcijo za obdobje enega študijskega leta z možnostjo ponovnega 
kandidiranja na razpisu.  

 
 



22. člen 
Dodelitev študentov tutorjem študentom 

Študentje se dodelijo na tutorja študenta po smereh dodiplomskega študijskega programa Ples 
koreogrefija in podiplomskega študijskega programa Študije plesnih umetnosti.  

 

6. KONČNE DOLOČBE  
23. člen 

Ta pravilnik prične veljati takoj, ko ga sprejme Senat AMEU - AP ter se objavi na spletni strani 
AMEU - AP.  

 

Številka: 009/2019 

V Ljubljani, 30. 9. 2019  

 

dekan AMEU - AP 
  izr. prof. dr. Svebor Sečak  

                                                             

 


