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Priloga o predmetnem tutorstvu k Pravilniku o sistemu študentskega tutorstva na 

Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani 

 

Ta priloga je napisana v skladu s 13. členom omenjenega pravilnika in je njegov sestavni del.  

Predmetno tutorstvo se lahko izvaja pri vseh predmetih (učnih enotah), ki se izvajajo v sklopu 

vseh prvo- in drugostopenjskih programov na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (v 

nadaljnjem besedilu: UL FFA). V skladu z 19. členom pravilnika se za vsak spodaj napisani 

predmet predmetne tutorje tudi finančno stimulira in sicer za največ toliko ur, kot je predpisano 

za posamezno kategorijo, v kateri se predmet nahaja.  

Predmeti so razporejeni v štiri kategorije. 

1. kategorija: predmeti, za katere se izplača največ 8 kontaktnih ur in največ 8 ur za priprave. 

2. kategorija: predmeti, za katere se izplača največ 6 kontaktnih ur in največ 6 ur za priprave. 

3. kategorija: predmeti, za katere se izplača največ 4 kontaktne ure in največ 4 ure za priprave. 

4. kategorija: predmeti, za katere se predmetnih tutorjev finančno ne stimulira. 

Razporeditev predmetov po kategorijah 

1. kategorija: Matematika (EM FAR), Matematika s statistiko (LBM, KOZ), Fizika (EM 

FAR, LBM, KOZM), Organska kemija (EM FAR), Farmacevtska kemija 3 (EM FAR). 

2. kategorija: Analizna kemija (EM FAR, LBM), Farmacevtska tehnologija 2 (EM FAR). 

3. kategorija: Informatika (EM FAR), Biomedicinska informatika I (LBM), Informatika v 

kozmetologiji (KOZ), Farmacevtska kemija 2 (EM FAR), Analiza in nadzor zdravil (EM 

FAR), Farmacevtska tehnologija 1 (EM FAR), Instrumentalna farmacevtska analiza (EM 

FAR), Biofarmacija s farmakokinetiko (EM FAR). 

4. kategorija: vsi predmeti, ki niso razvrščeni v 1., 2. ali 3. kategorijo. 

Za predmete Matematika s statistiko, Analizna kemija in Fizika, ki se izvajajo na dveh oz. treh 

študijskih programih, lahko tutor hkrati izvaja tutorstvo za dva oz. tri študijske programe. 

Skupno se v študijskem letu izplača največ 84 kontaktnih ur in 116 ur za priprave (vštete so tudi 

ure za pisanje zaključnega poročila), kar znese največ 200 tutorskih ur. Višina bruto urne 

postavke za tutorsko uro v EUR se izračuna tako, da se višina sredstev, namenjenih za 

predmetno tutorstvo, deli z 200, kolikor je tutorskih ur. Višina bruto urne postavke je lahko v 

skladu s pravilnikom tudi nižja od izračunane. 
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predsednik      glavni koordinator tutorjev študentov 
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