
Pripravila: Komisija za kakovost FF UL in izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prodekanja za kakovost  

 

         marec 2019 
   
ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM IN TUTORSTVO – PRIPOROČILA ODDELKOM  
  
  
Na podlagi sklepov sestanka delovne skupine za spodbujanje tutorstva za študente s posebnim statusom 
z dne 9. 5. 2018 in razširjenega kolegija dekana na temo študentov s posebnim statusom z dne 7. 11. 2018 
Komisija za kakovost FF UL podaja naslednja priporočila oddelkom:  
  
1. Oddelčni koordinatorji in koordinatorke za študente s posebnim statusom naj bodo seznanjeni z 
določili Pravilnika o študentih s posebnim statusom na UL , ki je bil sprejet 6. junija 2018. Predsednik 
UL Komisije za študente s posebnim statusom je izr. prof. dr. Hotimir Tivadar.  
 
  
2. Oddelčni koordinatorji in koordinatorke za študente s posebnim statusom naj se ob začetku študijskega 
leta natančno seznanijo z odobrenimi prilagoditvami za študente in študentke s posebnim statusom na 
njihovem oddelku. V primeru morebitnih vprašanj se lahko obrnejo na vodjo OŠVU, doc. dr. Blaža 
Repeta.  
 
  
3. Oddelčni koordinatorji in koordinatorke naj na začetku vsakega študijskega leta skličejo sestanek z 
vsemi študenti in študentkami oddelka, ki imajo odobrene prilagoditve, ter jih natančno seznanijo s 
pravicami in dolžnostmi. Spodbudijo naj jih, da tudi sami pristopijo k profesorjem in profesoricam in jih 
pravočasno seznanijo s svojimi prilagoditvami (na primer: s pravico do podaljšanega časa za opravljanje 
izpita naj izvajalca oziroma izvajalko seznanijo pred izpitom).  
 
  
4. Oddelčni koordinatorji in koordinatorke naj o študentovih prilagoditvah seznanijo tiste zaposlene, ki 
bodo s študenti v stiku.  
 
  
5. Oddelčni koordinatorji in koordinatorke naj se, kolikor je to mogoče, udeležujejo usposabljanj za delo 
s študenti s posebnim statusom.  
 
  
6. Oddelčni koordinatorji in koordinatorke naj spodbujajo študente in študentke, da se odločajo za 
tutorstvo za študente s posebnim statusom, ker tovrstnega tutorstva na fakulteti primanjkuje. Dober 
sistem študentskega tutorstva je ključnega pomena za učinkovitejšo komunikacijo med vsemi deležniki.   
 
  
  
  
  

https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_studentih_s_posebnim_statusom_na_ul/2018060716132713/

