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Na podlagi 12. člena Pravilnika o sistemu tutorstva na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: PF UL), komisija za tutorstvo (v nadaljevanju: komisija) objavlja

NAKNADNI RAZPIS ZA TUTORJE NA PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V
LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor tutorjev, ki jim komisija na podlagi razpisa prizna sposobnost za izvajanje
tutorskega dela v študijskem letu 2017/18.
Razpisuje se mesto (praviloma eno) za tutorstvo pri predmetu:
- Evropsko ustavno pravo
2. Pogoji in kriteriji za izbor
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki bodo v študijskem letu 2017/18 vpisani vsaj v 2. letnik 1. stopnje
študija na PF UL.
Kandidati, ki se prijavljajo na razpisano mesto morajo pri tutoriranem predmetu, za katerega se
prijavljajo, izkazati najnižjo oceno 8.
Pri izboru imajo prednost kandidati, o katerih je nosilec predmeta podal pozitivno mnenje, in študenti,
ki so tutorsko delo opravljali že v preteklem študijskem letu in bili ocenjeni pozitivno.
3. Dokumentacija
Prijava na razpis mora vsebovati:
 pravilno izpolnjen in podpisan obrazec prijavnice, ki je priložen razpisu,
 izpis ocen iz študentskega informacijskega sistema,
 življenjepis in
 motivacijsko pismo s kratko obrazložitvijo prijave na razpisano mesto tutorja.
4. Izbirni postopek
Postopek se vodi v skladu z določbami Pravilnika o sistemu tutorstva na PF UL.

5. Rok in način oddaje prijav
Rok za zbiranje prijav je sreda, 11. oktober 2017.
Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo komisija zavrgla.
Prijava šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Če kandidati prijave ne
bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo komisija njihove prijave zavrgla.
Kandidati morajo prijavno dokumentacijo vložiti v predalnik predsednika komisije za tutorstvo, prof.
dr. Marka Kambiča (predalnik se nahaja v Dekanatu PF UL, 1. nadstropje).
Ljubljana, 4. 10. 2017
prof. dr. Marko Kambič
Predsednik komisije za tutorstvo

