
UČITELJSKO TUTORSTVO 

 
Na Fakulteti za vede o zdravju je tutorstvo organizirano po področjih, pri katerem učitelj študentom svetuje glede posameznega 

študijskega področja. Tutor učitelj svetuje tutorandom na govorilnih urah, preko e-pošte in/ali e-učilnice. 

 

Tutorji učitelji Govorilne ure Kontakti Poleg specialnega področja, še področje 

prof. dr. Darja 

Barlič Maganja  

po predhodni najavi 

na mail 

 

darja.maganja@fvz.upr.si 

Pogoji za prehod med različnimi študijskimi 

smermi/programi in pogoji za dokončanje študija po 

določenem programu; Vprašanja povezana z 

izbirnimi vsebinami 

 

 Ester Benko 

pred. 

po predhodni najavi 

na mail 
ester.benko@fvz.upr.si 

Postopki in merila za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja 

 

 Urška Bogataj 

pred. 

po predhodni najavi 

na mail 
urska.bogataj@fvz.upr.si 

Vprašanja povezana z izvajanjem kliničnega 

usposabljanja v 1. letniku v disloc. enoti Nova Gorica 

 

prof. dr. Andrej 

Coer  

ob petkih od 10.00-

11.00 ure osebno in 

po telefonu, vedno 

na e-mail 

andrej.coer@fvz.upr.si 
Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih 

določajo pravni akti UP FVZ 

 

prof. dr. Maja 

Čemažar  

vsak dan na e-mail 

 
maja.cemazar@fvz.upr.si 

Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih 

določajo pravni akti UP FVZ 

 

doc. dr. Maša 

Černelič Bizjak  

po predhodni najavi 

na elektronski 

naslov 

masa.cernelic@guest.arnes.si 
Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot 

jih določajo pravni akti Univerze na Primorskem 

 

 Tadeja Jakus 

pred. 

vsak ponedeljek od 

9.00-12.00 po 

predhodni najavi na 

mail 

tadeja.jakus@fvz.upr.si 

Postopki in merila za priznavanje neformalno 

pridobljenega znanja; 

Vprašanja povezana z izbirnimi vsebinami; 

Vprašanja povezana s praktičnim usposabljanjem I., 

II. in III. 

 

 

doc. dr. Zala 

Jenko Pražnikar  

po predhodni najavi 

na mail 
zala.praznikar@fvz.upr.si 

Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih 

določajo pravni akti UP FVZ 

 

izr. prof. Mihaela 

Jurdana  

ob sredah od 13h do 

15h 
mihaela.jurdana@fvz.upr.si 

Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih 

določajo pravni akti Univerze na Primorskem 



 

dr. Igor Karnjuš 

viš. pred. 

sreda od 14.00-

15.00 osebno, po 

telefonu ali na e-mail 

igor.karnjus@fvz.upr.si 

Priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski 

izmenjavi v tujini 

Področje mednarodne izmenjave 

 

 

doc. dr. Saša 

Kenig  

vsak ponedeljek od 

14-15 po predhodni 

najavi na mail 

sasa.kenig@fvz.upr.si 
Priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski 

izmenjavi v tujini; Področje mednarodne izmenjave 

 

dr. Andrej 

Kocjan asist. 

po predhodnem 

dogovoru preko e-

poste 

andrej.kocjan@pef.upr.si  

 

doc. dr. Sabina 

Ličen  

Vsak ponedeljek od 

13.00 do 15.00 ure 

sem študentom na 

razpolago osebno, 

preko elektronske 

pošte ali po telefonu 

sabina.licen@fvz.upr.si, 

telefon: 05 662 64 79 

Študenti s posebnim statusom (študenti s posebnimi 

potrebami, študentje športniki); 

Vprašanja povezana z opravljanjem praktičnega 

usposabljanja; 

Področje mednarodne izmenjave 

 

 

 Katarina Merše 

Lovrinčevič 

asist. 

po predhodni najavi 

na mail 
katarina.merse@fvz.upr.si 

Vprašanja povezana z izvajanjem kliničnega 

usposabljanja v 1. letniku 

 

doc. dr. Nina 

Mohorko  

po predhodnem 

dogovoru po 

elektronski pošti v 

svoji pisarni, tretje 

nadstropje UP FVZ, 

Polje 42, Izola 

nina.mohorko@fvz.upr.si 
Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih 

določajo pravni akti UP FVZ. 

 

doc. dr. 

Shawnda 

Morrison  

ob petkih od 9.00-

11.00 po predhodni 

najavi na mail 

shawnda.morrison@fvz.upr.si 

Posebna vprašanja s katerimi se srečujejo izredni 

študenti in tuji študenti; Zasnova raziskav; English 

language feedback for grants and manuscript 

submissions 

 

doc. dr. Melita 

Peršolja  

po predhodnem e-

dogovoru v Izoli ob 

četrtkih in v Novi 

Gori ob torkih 

 

melita.persolja@fvz.upr.si 
Postopki in merila za priznavanje formalno 

pridobljenega znanja 

 

doc. dr. Ana 

Petelin  

po predhodni najavi 

na mail 
ana.petelin@upr.si 

Pravice in dolžnosti študentov v času študija, kot jih 

določajo pravni akti Univerze na Primorskem 

 

doc. dr. Tamara 

Poklar Vatovec  

ponedeljek od 

11.00-12-00 ure v 

kabinetu 2 na FVZ in 

na e-mail 

 

tamara.vatovec@fvz.upr.si 

Študenti s posebnim statusom (študenti s posebnimi 

potrebami, študentje športniki); Pogoji za 

napredovanje v višji letnik 

 



doc. dr. Mirko 

Prosen  

po predhodni najavi 

na elektronski naslov 
mirko.prosen@fvz.upr.si 

Priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski 

izmenjavi v tujini 

 

doc. dr. Patrik 

Pucer  

vsak četrtek od 

14.00 do 15.00 ure 

(predhodna najava 

na e-naslov) v 

Kabinetu 5 ali preko 

Skype in na Vox 

ARNES 

patrik.pucer@fvz.upr.si, 

patrik.pucer.fvz.upr.si, 

https://vox.arnes.si/vszi_upr_si-

govorilneurepucer/ 

Svetovanje pri obdelavi podatkov in zasnovi 

raziskav. Vprašanja povezana s tutorskim 

sistemom na UP FVZ 

 

doc. dr. David 

Ravnik  

po predhodnem 

dogovoru po 

elektronski pošti 

david.ravnik@fvz.upr.si Vprašanja povezana z zaključkom študija 

 

 Doroteja Rebec 

viš. pred. 

vsak torek od 14.00-

15.00 ure po 

predhodnem 

dogovoru po e-mailu 

doroteja.rebec@fvz.upr.si 
Posebna vprašanja s katerimi se srečujejo izredni 

študenti 

 

 Jernej Rošker 

asist. 

po predhodnem e-

dogovoru v Izoli 
jernej.rosker@fvz.upr.si Opravljanje študentske prakse 

 

 Helena Skočir 

pred. 

po predhodni najavi 

na mail 

 

helena.skocir@fvz.upr.si 
Posebna vprašanja s katerimi se srečujejo izredni 

študenti 

 

doc. dr. Mojca 

Stubelj  

vsak ponedeljek od 

9.00-12.00 ure 

 

mojca.stubelj@fvz.upr.si 

Postopki in merila za priznavanje formalno 

pridobljenega znanja; 

Priznavanje obveznosti, opravljenih na študijski 

izmenjavi v tujini 

 

 

doc. dr. Majda 

Šavle  

vsako sredo od 

13.00-14.00 ure v 

kabinetu 2 osebno 

ter na e-mail in 

telefonsko vsak dan 

majda.savle@fvz.upr.si 
Posebna vprašanja, s katerimi se srečujejo tuji 

študenti in študenti UP FVZ na izmenjavi v tujini 

 

doc. dr. Matej 

Voglar  

Po predhodnem 

dogovoru na 

elektronski naslov 

matej.voglar@fvz.upr.si 
Študenti s posebnim statusom (študenti s posebnimi 

potrebami, študentje športniki) 

 

izr. prof. Boštjan 

Žvanut  

po predhodni najavi 

na e-mail ob 

ponedeljkih od 

14.00-15.00 ure 

bostjan.zvanut@fvz.upr.si Svetovanje pri obdelavi podatkov in zasnovi raziskav 

 


