Mnenja študentov tutorjev- Študenti tutorji na kratko o tutorstvu
Snežana Radić, 3.letnik, redna študentka - Menim, da je ideja oziroma koncept
študentskega tutorstva na Fakulteti za zdravstvo Jesenice zelo dober. Gre namreč za možnost
svetovanja glede študija s strani študentov, torej z vidika, ki nas v času študija tudi najbolj
zanima (kako potekajo izpiti, kateri so težji, kateri lažji, čemu posvetiti več pozornosti in
podobno). Sama sem se za študenta tutorja prijavila zato, ker vem koliko nižjim letnikom
pomenijo informacije iz prve roke, saj so bili tudi meni prav ti nasveti pri študiju v veliko pomoč.
Kljub vsemu pa menim, da se še vedno premalo študentov odloča za vlogo študenta tutorja,
prav tako pa niso vsi študenti odzivni v vlogah tutorandov, tako, da bi bilo potrebno ukreniti kaj
na tem področju.
Klavdija Romšak, 2. letnik, redna študentka - Študent tutor je biti super. Za to sem se
odločila predvsem, da pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč pri študiju in jim na podlagi svojih
izkušenj svetujem ter usmerjam.

Tadeja Pfajfar, 3. letnik, redna študentka - Za tutorko sem se odločila, saj sem že sama kot
brucka zaznala, da študenti potrebujemo nekoga, ki ga lahko povprašamo po izpitih, gradivu,
kliničnem usposabljanju, seminarjih in kabinetnih vajah. Sedaj sem že drugo leto tutorka
študentka in opažam, da več kot daješ svoje energije, časa in pozitivizma v tutorande, bolj to
energijo vračajo in delijo med druge. Študij zdravstvene nege ni mala mal'ca, je pa vsekakor
lažje s tutorji študenti.

Anja Avšič, 3. letnik, redna študentka - Vedno se mi je zdelo pomembno predajanje
izkušenj mlajšim. Da bom tudi sama postala študentka tutorka, sem se odločila, ko sem
ugotovila, kako malo je potrebno, da kolegom/kolegicam iz nižjega letnika lahko pomagam in
svetujem pri ovirah, težavah, problemih, s katerimi se tekom študija srečujejo. Pa tudi
nagrada za študente tutorje je vedno privlačna.
Ema Poročnik, 2. letnik, redna študentka - Za tutorstvo sem se odločila, ker preprosto
menim, da ni lepšega kot pomagati drugim. Tutorstvo študentom pri študiju zelo pomaga, saj
dobijo osnovne napotke, kaj in iz kje se učiti, kam posamezni profesorji dajejo poudarke in se
mnogo drugih stvari.
Nina Bitežnik, 3 letnik, izredna študentka - Tutorstvo se mi zdi potrebno, saj se študentje
lažje obrnejo na nekoga, ki z njimi študira ali pa ga kdo priporoči.

