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Poročilo o delu Komisije za učiteljsko tutorstvo
Komisija za učiteljsko tutorstvo (UT) je v študijskem letu 2012/2013 delovala v sestavi prof.dr. Vita
Dolžan, predsednica komisije; člani: prof.dr. Erika Cvetko, doc.dr. Milan Kuhar, doc.dr. Tomaž Marš,
doc.dr. Zvonka Rener Primec, doc.dr. Maja Rus Makovec, prof.dr. Nina Zidar, prof.dr. Živa Novak
Antolič, študent MF Tomaž Šmigoc, študent MF Sanjo Finderle.
Člani komisije smo se večinoma sestajali na rednih dvomesečnih sestankih, kjer smo sproti usklajevali
aktivnosti in reševali vprašanja, ki so bila naslovljena na Komisijo. Pri tem smo učinkovito sodelovali
tudi z drugimi komisijami MF.
V študijskem letu 2012/2013 je Komisija izpeljala naslednje aktivnosti:
1. posodobitev spletne strani,
2. prenova in natis zloženke o učiteljskem tutorstvu na MF,
3. predstavitev učiteljskega tutorstva (prof. Vita Dolžan) in mednarodnih izmenjav in tutorstva za
tuje študente (prof. Tomaž Marš) za novo generacijo študentov MF na uvodnem zboru letnika (1.10.
2012)
4. izvedba prvih sestankov tutorskih parov s tutorandi
5. promocija tutorstva in skrb za profesionalni razvoj študentov in učiteljev MF.
6. predstavitev učiteljskega tutorstva (prof. Vita Dolžan) in mednarodnih izmenjav in tutorstva za
tuje študente (prof. Tomaž Marš) na informativnem dnevu MF (15. 2. 2013),
7. analiza izvajanja tutorstva,
8. izvedba Zbora tutorjev na katerem smo poročali o delu komisije (6 .6. 2013). Prof. Vita Dolžan je
predstavila poslanstvo in aktivnosti komisije za UT. Prof. Erika Cvetko je predstavila rezultate ankete
o UT in nekatere komentarje tutorandov. Prof. Tomaž Marš je zbral in uredil poročila učiteljev
tutorjev. Poročila je predstavil Prof. Milan Kuhar, ki je zbor seznanil tudi s posebnostmi in potekom
prenove študija dentalne medicine. Prof. Samo Ribarič je predstavil razvoj in dejavnosti Centra za
razvoj poučevanja, ter delavnice, ki bi bile priporočjive za UT, dr. Zdenka Čebašek Travnik pa je
predstavila delavnice Celosten pristop k zdravljenju. Prof. Vita Dolžan je zbor seznanila z načrtom
dela komisije za UT in s pripravami na tutorstvo za študijsko leto 2013/2014.
9. Članici komisije doc. dr Maja Rus Makovec in prof.dr. Živa Novak Antolič ter prof. dr. Samo Ribarič
so organizirali delavnice samorefleksije za učitelje tutorje.
10. Člani komisije so pod vodstvom prof. Žive Novak Antolič v letu 2103 sodelovali pri 4 delavnicah
Učenje učiteljev (Training The Trainers ali TTT): 3 osnovnih in eni nadaljevalni. Od l. 2008 je bilo
izvedenih 27 osnovnih in 6 nadaljevalnih delavnic TTT. Prof. dr. Samo Ribarič, doc. dr. Maja Rus
Makovec in prof. Živa Novak Antolič so vodili 7 delavnic KUL, ki so se jih udeležili člani 14 različnih
fakultet v okviru univerze. Delavnice KUL so bile delno financirane iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa
razvoja človeških virov 2007-2013, razvojna prioriteta 3. "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja", prednostna usmeritev 3.3. "Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva."

V študijskem letu 2012/2013 je Komisija za učiteljsko tutorstvo s svojimi aktivnostmi prispevala k:
prenosu in uporabi znanja (k točki integriranega poročila 3.1.4.), k kvaliteti ustvarjalnih razmer za
delo in študij (3.1.5.), k kadrovskemu razvoju – izobraževanju zaposlenih (3.1.7.3.) in podprla
internacionalizacijo v izobraževalni dejavnosti (3.1.1.5.)
V študijskem letu 2013/2014 je Komisija že izpeljala in še namerava izpeljati naslednje aktivnosti:
1. Priprava informativnih srečanj za nove učitelje tutorje, kjer bodo seznanjeni z namenom in
organizacijo UT in z izobraževalnimi delavnicami, ki jih organizira Center za razvoj poučevanja. Doc. dr
Maja Rus Makovec sodeluje s prof. Živo Novak Antolič, ki pripravlja gradiva/vinjete na teme (bonton,
etična načela, izgubljeno s prevodom - ali, zakaj kdaj ne uspemo vzpostaviti kontakta), o katerih bi se
učitelji tutorji lahko pogovarjali s tutorandi in jih s tem spodbudi k razmišljanju/kontaktu, po tem ko
so se učitelji tutorji udeležili delavnic.
2. Sprejeli smo dopolnilo pravilnika komisije za UT, ki se glasi: »Po upokojitvi lahko učitelji tutorji
svoje tutorande ob obojestranski želji in soglasju spremljajo do konca študija, ne dodeli pa se jim
novih tutorandov.« V skladu s tem dopolnilom, ki omogoča sodelovanje upokojenih učiteljev MF pri
učiteljskem tutorstvu, je bila prof. Živa Novak Antolič soglasno imenovana za svetovalko Komisije za
UT.
3. prenova in natis zloženke o učiteljskem tutorstvu na MF,
4. predstavitev učiteljskega tutorstva za novo generacijo študentov MF, vsem študentom smo
razdelili prenovljeno zloženko o UT (30.9.2013),
5. vsi učitelji tutorji so na začetku študijskega leta po e-pošti prejeli obvestilo o UT, zloženko, seznam
tutorskih parov in obrazec za poročilo;
6. izvedba prvih sestankov tutorskih parov s tutorandi,
7. promocija profesionalizma in poučevanja profesionalizma na MF. Doc. dr. Maja Rus Makovec in
prof.dr. Živa Novak Antolič s kolegi najdeta način,za promocijo in poučevanje profesionalizma na MF.
8. predstavitev učiteljskega tutorstva na informativnem dnevu MF (priprave v teku).
9. Priprava srečanj / okroglih miz za študente tutorande, kjer bomo študentom ponovno predstavili
UT in razpravljali o določeni tematiki (vinjeti) s področja profesionalizma, komunikacije, etike...
10. analiza izvajanja tutorstva (junij 2014),
11. izvedba Zbora tutorjev (načrtovano za 4. 6. 2014),
12. ureditev nagrajevanja tutorjev (v teku in v sodelovanju s Habilitacijsko komisijo),
13. priprave na tutorstvo za študijsko leto 2014/2015.

S spoštovanjem,
Komisija za učiteljsko tutorstvo (predsednica prof.dr. Vita Dolžan)
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