
 

 
 
 
Tilen Huzjak, 
 prejemnik Priznanja za izjemne dosežke študentov 
 
 
Tilen Huzjak, študent 5. letnika EM FAR,  je že več let glavni koordinator študentskih tutorjev na UL 
FFA. Pod njegovim vodstvom je bil sistem študentskega tutorstva vpeljan in organiziran na zavidljivi 
ravni. Gre za obliko medštudentske pomoči. Postavljen sistem študentskega tutorstva v svoji zasnovi v 
predstavlja samoiniciativen, neformalen  moment pri zagotavljanju kakovosti izvedbe študijskega procesa 
na UL FFA. Študentsko tutorstvo se od študijskega leta 2016/17 na UL FFA izvaja v obliki osebnega in 
predmetnega tutorstva, ki študente na prijeten način uvedeta v študijsko življenje na UL FFA. Osebno 
tutorstvo predstavlja neposreden stik študenta 1. Letnika s študentom višjega letnika. Naloga osebnega 
tutorja je reševanje logističnih težav v zvezi s študijem na UL FFA ali študentskim življenjem nasploh. 
Predmetno tutorstvo na drugi strani predstavlja pot do lažjega razumevanja snovi in opravljanja izpitov. S 
pomočjo glavnega koordinatorja študentskih tutorjev predmetni tutorji organizirajo reševanje nalog in 
utrjevanje snovi kot del priprav študentov na izpit oz. kolokvij. Naloga predmetnih tutorjev je tudi 
pisanje poročil, ki zajemajo opažanja tutorjev in so odličen pripomoček nosilcem za refleksijo v realnem 
času, saj poročila za razliko od študentskih anket dobi nosilec pred koncem študijskega leta. Dejavnosti 
Tilna Huzjaka tako pomembno prispevajo k razvoju FFA na pedagoškem področju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Anže Zidar, 
 prejemnik Priznanja za izjemne dosežke študentov 
 
 
Anže Zidar, študent 5. letnika EM FAR, je bil predsednik Študentskega sveta FFA v času od l. 2017 do 
letošnjih volitev. V obdobju od 2016 do novembra letošnjega leta je bil tudi aktivni član Komisije za 
študijsko področje UL FFA in član Senata UL FFA. S svojim delovanjem v okviru delovnih in 
vodstvenih teles UL FFA si je ves čas prizadeval ne le za dobro vseh študentov, temveč tudi za urejene in 
zgledne odnose med učitelji in študenti. Njegovo preudarno in modro delovanje kot predstavnika 
študentov z izostrenim čutom za pravico in dolžnosti študentov so razlog, da na UL FFA urejamo perečo 
problematiko študijskega področja tekoče, vedno upoštevajoč določbe Statuta UL ter Študijskega reda 
UL in UL FFA. Poleg tega je Anže Zidar  v zadnjih dveh letih tvorno pomagal pri organizaciji in izvedbi 
predstavitve fakultete na vsakoletnem Pozdravu brucem, sejmu Informativa ter na informativnih dnevih. 
Izpostavimo lahko njegove organizacijske sposobnosti, saj je koordiniral različne dejavnosti v okviru 
Študentskega sveta ter Študentske sekcije Slovenskega farmacevtskega društva. Kot  predstavnik za stike 
z IPSF (Mednarodno federacijo študentov farmacije) je vpet tudi v mednarodne dejavnosti naših 
študentov. Dejavnosti Anžeta Zidarja in aktivna vključenost v zagotavljanje komunikacije med učitelji in 
študenti, njegovo tvorno delo v vodstvenih telesih študentskega sveta in fakultete ter organizacijske 
sposobnosti pomembno prispevajo k razvoju FFA na pedagoškem in organizacijskem področju njenega 
delovanja. 
 
 


