
                

 
 
 
TUTORSTVO NA UNIVERZI V NOVI GORICI 
 
 
Univerza v Novi Gorici izvaja sistem tutorstva. Ta študentom omogoča, da si izberejo enega 
izmed visokošolskih učiteljev za tutorja. Običajno se to dogodi konec prvega semestra študija, 
lahko pa tudi kadarkoli kasneje. Izbrani tutor spremlja študenta skozi celo študijsko obdobje, 
do izbora diplomskega dela, ko vlogo tutorja prevzame mentor diplomskega dela.  
Vsak študent se s tutorjem individualno dogovori, kako bo potekalo tutorstvo, odvisno od 
potreb študenta. Tutor svetuje študentu v primeru težav s študijem, pa tudi v primerih, ko želi 
študent nadgraditi na študijskem programu predvideni nivo znanja.  
Zaradi kvalitete tutorstva lahko visokošolski učitelji vodijo le dva študenta naenkrat. 
Študentje se lahko o izboru najprimernejšega tutorja pogovorijo z dekani, za podrobnejše 
informacije se lahko obrnejo tudi na tajništva fakultet.  
 
 
 
O tutorstvu smo se pogovarjali s Francijem Vaupotičem,  
študentom na programu slovenistika (II. stopnja) Fakultete za humanistiko UNG. 
 
 
1. V katerem letniku ste si izbrali tutorja? 
 
V drugem letniku, čeprav nisem natančno vedel, kaj mi bo to prineslo. Bilo je nekaj, kar je 
bilo potrebno narediti in za kar se je bilo treba odločiti čim prej, dokler je bilo mogoče dobiti 
še kakšnega prostega profesorja oziroma profesorico. Glede na to, da sem bil redno vpisan in 
da se je na novo uveljavljal nov sistem študija (I. in II. stopnja) se mi je zdel to pravi trenutek 
za izbiro. Na ta način sem dobil podatke iz »prve roke« in mislim, da mi ne bi mogel svetovati 
nihče tako dobro, kot nekdo, ki me vsaj nekoliko pozna. 
 
 
2. Kakšna je vaša izkušnja s tutorstvom? 
 
Jaz lahko mirno rečem, da mi je turtorstvo rešilo marsikatero težavo. Dobil sem odgovor na 
številna neodgovorjena vprašanja in tudi lastne dvome. Tutor mi je dal pravo mero spodbude, 
da sem vztrajal pri študiju, ko je bilo najteže. Z tutorstvom sem zelo zadovoljen, seveda 
govorim zase, za druge se mi zdi, da ga le malokdaj izkoristijo, če ga sploh kdaj. 
 
 
3. Kako je potekalo tutorsvo? 
 
Tutorstvo je potekalo največkrat po vnaprej dogovorjenem terminu, včasih pa sem se oglasil 
pri profesorici, ki mi je bila za tutorja, tudi mimogrede. Sedaj, ko sem opravil malodane vse 
študijske obveznosti, sem ji zelo hvaležen za vso pomoč, razumevanje in sodelovanje. Kar je 
zame najpomembnejše, je to, da sem se znova »zbudil« in »vzljubil« študij, za katerega sem 
se odločil.  
 



                

 
 
4. Kaj lahko svetujete vašim kolegom, ki še niso čisto prepričani, ali bi si izbrali tutorja? 
 
Tutorstvo je čudovita priložnost, da najdeš samega sebe v trenutku, ko se ob vseh 
obveznostih, ki jih imaš, izgubiš. Pomembno je imeti nekoga, ki mu lahko zaupaš, nekoga, ki 
te podpira in ti stoji ob strani. Seveda tutor ni nekdo, ki dela namesto tebe, je pa nekdo, ki te 
usmerja skozi študijski proces in ti pomaga, ko na študijski poti naletiš na težave. 


