Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2019

Pravidla studentského tutoringu ve studovně PF UJEP
Děkan PF UJEP vydává tato závazná pravidla pro režim a podmínky studentského tutoringu (tj.
studentského doučování) pro studenty PF UJEP:
A. PRAVIDLA PRO DOUČOVATELE
1. Na jedné lekci musí být doučováni alespoň nejméně dva studenti.
a. Výjimkou může být výuka např.: hry na nástroj.
2. Tutor je povinen po lekci vyplnit všechny příslušné formuláře:
a. výkaz práce,
b. prezenční listinu podepsanou doučovanými.
3. Počet odučených hodin ani doučovaných studentů není limitován.
4. Finanční ohodnocení: 150 Kč/hod. - bude vypláceno formou mimořádného stipendia oproti
odevzdanému výkazu práce.
5. Finanční ohodnocení se může měnit v případě financování doučování z projektových zdrojů.
V tomto případě se dodržují principy, které jsou v projektu stanoveny (Vypracování dohod a
výkazů, případně dalších dokumentů a s rozdílnou odměnou).
B. VYUŽÍVANÉ PROSTORY
1. Doučovatelům je vyhrazena vybavená učebna č. 110 ve studovně PF.
2. Vybavení: počítač, dataprojektor, tabule.
3. Prostor je možný trvale zarezervovat na určitý čas v systému IS STAG.
4. Ve výjimečných případech lze doučování po dohodě přesunout do jiných prostor – vhodných,
volných.
5. V souvislosti s doučováním nelze rušit řádnou rozvrhovanou výuku.
C. POMŮCKY K VÝUCE
1. Doučovatelům je oproti výpůjčnímu formuláři k dispozici:
a. laminovačka,
b. čtečka elektronických knih,
c. diktafon,
d. přenosný dataprojektor.
2. V rámci studovny je možný omezený tisk materiálů zdarma.
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Tato směrnice nabývá platnosti 29. 4. 2019, nabývá účinnosti dne 1. 5. 2019 a platí do odvolání;
neruší, nemění ani nedoplňuje žádný jiný fakultní předpis.
V Ústí nad Labem dne 17. 4. 2019

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP Ústí n. L.
Zpracoval:
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., finanční manažer PF UJEP
přílohy:
•
výkaz práce
•
prezenční listina
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příloha ke směrnici PF 2/2019: výkaz práce

JMÉNO LEKTORA:

datum

popis činnosti

počet odpracovaných hodin

PODPIS LEKTORA:
SCHVÁLIL:
DNE:
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příloha ke směrnici PF 2/2019:prezenční listina

TUTORIÁL:

Datum

jméno

podpis

PODPIS LEKTORA:
SCHVÁLIL:
DNE:
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