
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Sevno 13 
8000 Novo mesto 

 

 

 

Višja strokovna šola Grm Novo mesto, skupaj s študenti sprejema 

 

 
PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI GRM NOVO MESTO 

 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Višji strokovni šoli Grm 

Novo mesto. 

 
2. člen 

Namen tutorskega sistema na Višji šoli strokovni šoli Grm Novo mesto je ustvariti pogoje za: 

- organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do 

zaključka študija; 

- krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in zavodom Grm 

novo mesto kot celoto; 

- uspešnejše vključevanje študentov v višješolsko okolje; 

- reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov; 

- izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija. 

 
3. člen 

V tutorski sistem na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto so vključeni tutorandi kot prejemniki in 

tutorji kot izvajalci tutorske dejavnosti. Tutorand je lahko vsak redni ali izredni študent študijskih 

programov na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto in vsak tuj študent, ki je začasno na študijski 

izmenjavi na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto oziroma je vpisan v študijski program na Višji 

strokovni šoli Grm Novo mesto. 

Poleg študentov tutorandov vlogo tutorjev na šoli izvajajo tudi organizatorji praktičnega 

izobraževanja in ostali predavatelji. 

 

 
2. IZVAJANJE TUTORSKE DEJAVNOSTI 

 
4. člen 

Tutorska dejavnost se izvaja v obliki študentskega tutorstva oz. tutorstvo predavateljev. Študentsko 

tutorstvo pomeni, da študentje svetujejo svojim kolegom pri reševanju študijskih in drugih 

operativnih vprašanj na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto. 
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2.1. ŠTUDENTSKO TUTORSTVO 

 
5. člen  

Kandidati za tutorje študente morajo prijavi na razpis za tutorje študente priložiti osebno portfolio, ki 

vsebuje življenjepis / CV kandidata, izpis ocen (indeks) in morebitne druge priloge, relevantne za 

funkcijo tutorja. V izbirnem postopku se upošteva, da mora tutor študent Višje strokovne šole Grm 

Novo mesto 

- poznati študijsko in splošno študentsko problematiko Višje strokovne šole Grm Novo mesto. 
 

Višja strokovna šola Grm Novo mesto objavi razpis za tutorje študente enkrat letno, praviloma do 31. 

marca; če oceni, da je to potrebno, lahko do 31. avgusta ponovi razpis. 
 

6. člen 

Mandat tutorja študenta traja eno študijsko leto in se lahko podaljša. Mandat tutorja študenta se 

lahko preneha na lastno željo, z izgubo statusa študenta ali z razrešitvijo. 

Tutor študent, ki želi ponovno opravljati to funkcijo, mora (ob objavi razpisa za tutorje študente) 

svojo željo po podaljšanju mandata pisno sporočiti na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto. Študentu 

ni potrebno ponovno oddati osebnega portfolia. 

 
 

7. člen 

Naloge tutorja študenta so: 

- lastno usposabljanje po programu za usposabljanje tutorjev; 

- seznanjanje tutorandov s pravnimi in drugimi akti Višje strokovne šole Grm Novo mesto, ki 

določajo njihove pravice in dolžnosti v času študija; 

- seznanjanje tutorandov s posamezniki in delovnimi telesi na Višji strokovni šoli Grm Novo 

mesto, ki so pristojni za reševanje njihovih študijskih in drugih vprašanj; 

- svetovanje tutorandom pri iskanju pomoči za premostitev težav na študijskem področju; 

- svetovanje tutorandom pri vključevanju v obštudijske dejavnosti in študentsko življenje; 

- vodenje evidence dela s tutorandi; 

- organiziranje spoznavnih in svetovalnih srečanj s tutorandi; 

- upoštevanje navodil koordinatorja tutorjev študentov; 

- opravljanje nalog po navodilu koordinatorja tutorjev študentov. 

 
8. člen 

Če tutorand ali tutor študent ugotovi, da njuno nadaljnje medsebojno sodelovanje ni več mogoče, 

lahko kdorkoli od njiju vloži prošnjo za zamenjavo tutorja študenta ali tutoranda. Prošnjo je treba 

nasloviti na koordinatorja tutorjev študentov. 

Koordinator tutorjev študentov mora v 15 dneh sprejeti odločitev o prošnji in o tem obvestiti tutorja 

študenta in tutoranda. 
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2.2. KOORDINATOR TUTORJEV ŠTUDENTOV NA VSŠ GRM NOVO MESTO 

 
9. člen 

Tutorji študenti na Višje strokovne šole Grm Novo mesto izmed sebe predlagajo v imenovanje 

koordinatorja tutorjev študentov. 

Mandat koordinatorja tutorjev študentov na VSŠ Grm Novo mesto traja eno leto in se lahko podaljša. 

Mandat koordinatorja tutorjev študentov na VSŠ Grm Novo mesto lahko preneha na lastno željo, z 

izgubo statusa študenta      ali z razrešitvijo. 

 
2.3. VREDNOTENJE ŠTUDENTSKEGA TUTORSTVA 

 
10. člen 

Po koncu tutorskega dela dobi tutor študent Višje strokovne šole Grm Novo mesto certifikat z opisom 

opravljenega dela, ki je naveden tudi k diplomski listini. 

Izobraževanje tutorjev študentov in izvajanje tutorske dejavnosti na Višji strokovni šoli Grm Novo 

mesto se kot izbirna študijska vsebina lahko ustrezno ovrednoti z dodatnimi kreditnimi točkami 

(vendar največ do 3 kreditne točke (ECTS) v okviru celotnega časa študija) in navede v prilogi k 

diplomski listini. 

Delo tutorja študenta se lahko prizna tudi kot način opravljanja strokovne prakse, praktičnega 

usposabljanja ali drugega strokovnega dela študentov. 

 
3. KONČNE DOLOČBE 

 
11. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo 15 dni po objavi na spletni strani Višje strokovne šole. 

 
 
4. PRILOGE 

Obrazec za prijavo študentov za opravljanje tutorske dejavnosti. 
 
 

 

V Novem mestu, 15. 11. 2012 Sprejela 

ravnateljica Višje strokovne šole 

Helena Jurše Rogelj 

 
in 

študent imenovan za organizacijo študentskega tutorstva s strani 

predavateljskega zbora VSŠ Grm Novo mesto 

Matej Slak 
 


