Maribor, 30. 3. 2018

Dragi študenti in študentke!

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru objavlja
razpis za prijavo na prosta mesta za:
•

uvajalne tutor študente/-ke,

•

predmetne tutor študente/-ke,

•

koordinator tutor študente/-ke,

v sklopu projekta Tutorstvo FGPA UM.

Prijavite se lahko na nastja.belak@student.um.si ali v pisarni prodekana študenta J1-301 najkasneje do
srede, 11. aprila 2018 do 12:00. Obvezna priloga ob prijavi je izpolnjen obrazec, ki se nahaja v prilogi.

Prijavijo se lahko študenti, ki so v študijskem letu 2017/2018 vpisani vsaj v 2. letnik dodiplomskega
študijskega programa oz. študenti, 2. stopnje, ki so diplomirali na Fakulteti za gradbeništvo prometno
inženirstvo in arhitekturo. Prijavljeni kandidati bodo imeli razgovor z v. d. prodekanje za študentska
vprašanja in imeli možnost osebne predstavitve na seji Študentskega sveta FGPA UM, kjer bodo tudi potrjeni.

v. d. Prodekanje za študentska vprašanja FGPA UM
Nastja Belak

Študentski svet Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor │ www.studenti.fg.um.si

Kratki opisi posameznih prostih mest

Uvajalni tutorji
Prvostopenjski študijski programi na FGPA UM imajo uvajalne tutorje za vsako študijsko smer. Uvajalni tutor
pomaga pri vključitvi študentov novincev v univerzitetno okolje in deluje kot vezni člen med študenti
Študentskim svetom in profesorji. Uvajalni tutor prav tako pomaga pri projektih Študentskega sveta in skrbi
za njihovo promocijo.

Predmetni tutorji
Predmetni tutorji pri predmetih, kjer je uspeh in prehodnost študentov praviloma slaba (nabor predmetov se
nahaja v prilogi) pred izpiti in testi izvajajo tutorske ure, kjer bodo dodatno obrazložili snov in rešili nekaj
primerov izpitnih nalog. Pri predmetnih tutorjih je delo seveda pogojeno z dobrim in utrjenim znanjem pri
predmetih kjer se bodo izvajale tutorske ure.

Koordinator tutorjev
Koordinator zagotavlja nemoteno delovanje obeh tutorskih sistemov, pomaga pri organizaciji tutorskih ur,
skrbi za vse druge organizacijske in administrativne zadeve v zvezi s tutorstvom.
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Priloga – Prijavni obrazec – Projekt Tutorstvo FGPA

IME IN PRIIMEK
DATUM ROJSTVA
NASLOV
STALNEGA
PREBIVALIŠČA
NASLOV ZAČASNEGA
PREBIVALIŠČA
ŠTUDIJSKA SMER
LETNIK ŠTUDIJA
LETU 2016/2017

V

POVPREČNA OCENA
ŠTEVILKA MOBILNEGA
TELEFONA
ELEKTRONSKI NASLOV

Prijavljam se za (ustrezno obkroži):

o uvajalnega tutor študenta/-ko za študijsko smer:
•

ARHITEKTURA

•

PROMETNO INŽENIRSTVO

•

GOSPODARSKO INŽENIRSTVO

•

GRADBENIŠTVO
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o predmetnega tutor študenta/-ko za predmete (ustrezno obkroži):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematika A (G-UN, P-UN, GING)
Fizika (G-UN, P-UN, GING)
Jeklene konstrukcije ( G-UN, GING, A-UN)
Lesene konstrukcije (G-UN, GING)
Analitična mehanika (G-UN)
Mehanika deformabilnih teles (G-UN)
Matematika/izbrana poglavja (A-UN)
Gradiva (A-UN)
Računalništvo in informatika (G-UN, P-UN, GING, A-UN)
Matematika 1 (G-VS, P-VS)
Gradbena mehanika 1 (G-VS)
Fizika (G-VS)
Osnove tehniške mehanike (P-VS)
Metoda končnih elementov
Betonske konstrukcije (A-UN)
Statika (G-UN, GING)
Mehanika linijskih elementov (G-UN)
Gradbena mehanika 2 (G-VS)

Zakaj želiš postati tutor študent?

Lastnoročni podpis:
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