
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
 Ljubljana, 9. 8. 2018 

 
 
Protokol za uveljavljanje obštudijske dejavnosti Tutorstvo  v študijskem letu 2018/19 
 
 
V okviru študija lahko študenti, skladno s 7. členom Pravilnika o obštudijski dejavnosti na Univerzi 
v Ljubljani, uveljavljajo obštudijsko dejavnost Tutorstvo v okviru odprtega izbirnega predmeta. 
 
 

1. Uveljavljanje kreditnih točk 
 

Študenti, ki opravljajo tutorstvo, lahko uveljavljajo opravljeno tutorstvo, po dogovoru in potrditvi 
koordinatorja za tutorstvo na FDV enkrat v času študija na posamezni stopnji. Uveljavljanje 
kreditnih točk iz naslova Tutorstva kot obštudijske dejavnosti lahko študenti: 
 
- opravijo pred vpisom v naslednje študijsko leto za študijsko leto, ki se izteka (če ima vpisane 
npr. predmete na drugi fakulteti, ki skupaj s 3 kreditnimi točkami za tutorstvo, dajo skupni seštevek 
60 kreditnih točk na letnik. V določenih primerih, ko kreditnih točk ni mogoče izbrati tako, da je 
seštevek točno 60, je lahko skupni seštevek več kot 60. Presežek kreditnih točk pa je lahko največ 
4 na predhodnih programih prve stopnje oz. 5 na predhodnih programih druge stopnje) 
 
ali  
 
- opravijo ob vpisu v naslednje študijsko leto (na isti stopnji) v katerem imajo možnost izbire 
odprtega izbirnega predmeta. Na ta način bo študent tutor moral opraviti za 3 kreditne točke manj 
predmetov iz naslova odprtih izbirnih predmetov, ki so sestavina njegovega vpisanega programa 
in letnika. 
 
 

2. Seštevanje kreditnih točk 
 

Pri seštevanju kreditnih točk morajo študenti obštudijsko dejavnost Tutorstvo kombinirati z 
drugimi že akreditiranimi obštudijskimi dejavnostmi na fakulteti ali Univerzi v Ljubljani zato, da 
pridobijo skupaj vsaj 5 kreditnih točk na predhodnih programih prve stopnje oz. vsaj 6 kreditnih 
točk na predhodnih programih druge stopnje. To lahko storijo na dva načina, in sicer: 
 

- da vpišejo eno akreditirano obštudijsko dejavnost, ki se izvaja na fakulteti (opise le-teh 
najdejo v objavljenem predmetniku določenega študijskega programa). Izbirajo lahko 
med: 

OEŠD 

telefon: 01 58 05 100 
faks: 01 58 05 101 
 
e-naslov: 



 

 Delovanje na področju družboslovne informatike (3 kreditne točke) 

 Upravljanje družbenih medijev (4 kreditne točke) 

 Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov (4 kreditne točke) 

 Vodenje in voditeljstvo (4 kreditne točke) 
 
- da vpišejo eno akreditirano obštudijsko dejavnost na ravni UL: 

 Vpis obštudijske dejavnosti na ravni UL 

 
- da vpišejo predmet iz drugih fakultet. Natančen seznam predmetov za študijsko leto 2018/19, 

ki jih lahko vpišejo na drugih fakultetah, najdejo v nadaljevanju: 
 

 Predmeti, ki jih na izbiro ponuja AGRFT 

 Predmeti, ki jih na izbiro ponuja Fakulteta za upravo 

 Predmeti, ki jih na izbiro ponuja Ekonomska fakulteta 

 Predmeti, ki jih na izbiro ponuja Filozofska fakulteta, bodo objavljeni naknadno na 
spletni strani. 

 

3. Izpolnjevanje vpisnega lista 
 
Vpis obštudijske dejavnosti ali izbirnega predmeta druge fakultete se ob izpolnjevanju 
vpisnega lista beleži kot odprti izbirni predmet, ki ga  študenti izberejo iz nabora z naslovom: "BD 
Predmet druge fakultete". V nadaljevanju se jim bo odprlo polje, kamor bodo vpisali tako 
obštudijsko dejavnost Tutorstvo kot tudi ime želenega predmeta druge fakultete ali obštudijsko 
dejavnost. 
 
Pred vpisom predmetov študentom svetujemo, da na domačih straneh fakultet UL preverijo učne 
načrte predmetov ter tudi, ali je za določen predmet potrebno predznanje pri kakem drugem 
predmetu, saj tudi za odprte predmete velja, da je zamenjava predmetov mogoča le v skladu z 
22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (pet delovnih dni po začetku 
semestra). Predmete, ponujene na izbiro s strani FU, EF, FF in AGRFT, bosta lahko vpisala po 
dva študenta naše fakultete, seveda tistih programov, ki v okviru predmetnika predvidevajo izbiro 
odprtih izbirnih predmetov.  
 
V Službi za pedagoško dejavnost in kakovosti se bo vodila natančna evidenca vpisanih študentov 
k posameznim predmetom, kar pomeni, da bo predmet po tem, ko bodo prosta mesta za študente 
naše fakultete zapolnjena, zaseden, in ga ne bo mogoče več vpisati. V primeru, da na zadnje 
prosto mesto na nekem predmetu na isti dan kandidirata dva ali več študentov, pravico do vpisa 
dobi tisti, ki ima boljšo povprečno oceno dosedanjega študija. 
 

 
Pripravili: Nives Turk in Neli Babić 

https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/predmeti-ki-jih-na-izbiro-ponuja-agrft6823b4304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/predmeti-ki-jih-na-izbiro-ponuja-fakulteta-za-upravo7623b4304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/predmeti-ki-jih-na-izbiro-ponuja-ekonomska-fakulteta8423b4304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0
https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/obvestila/vpis-odprtih-izbirnih-predmetov-in-obstudijske-dejavnosti-18-19
https://www.uni-lj.si/akademije_in_fakultete/akademije/

