ТЮТОРСТВО В НБУ

С какво още може да ти е полезен тюторът?

Какво представлява тюторството?
Тюторството в НБУ е когато преподавател от
друга програма се грижи за теб и ти помага, ако
имаш въпроси и проблеми, свързани с твоето
следване.

 Ако имаш идеи как да се подобри нещо в
правилата и процедурите на НБУ.

 Ако искаш да реализираш свой проект –
без значение дали е социален, научен,
творчески или образователен, и не знаеш
кой може да ти съдейства за това.

За повече информация:
e-edu.nbu.bg, линк “Тюторство“

 Ако имаш специфични образователни потребности и не знаеш какви възможности ти
предлага НБУ в това отношение.

bachelor@nbu.bg
Бакалавърски факултет, стая 124, Корпус 1
02/ 8110 144 или 02/ 8110 124
доц. д-р Екатерина Тодорова

 И цял куп други неща…

Сава Керелезов

Например: Когато искаш да си избереш курсове
от друга програма (не само от тази, в която следваш), но не знаеш дали имаш право и как точно
става това... А тюторът има отговорите на твоите
въпроси и ще ти даде полезен съвет.

Защо ти е нужен тютор?

Кои са тюторите?

Как да си избереш тютор?

Тюторите са преподаватели на Нов български
университет, които обичат да помагат на студентите и знаят как да го правят.

На главната страница в Мудъл, отляво, има линк
„Тюторство“ и ако кликнеш на него, той ще те отведе до една страница, в която ще видиш снимки
и кратки представяния на тюторите.

Те са поели тази задача доброволно, с желание
и с вътрешното убеждение, че НБУ е едно уникално и модерно място, в което не само се слушат лекции.

Защото когато програмният консултант или секретар-специалист на твоята програма помага на
теб и всичките ти колеги да си изберете курсовете за семестъра и да се запишете, не винаги
има достатъчно време да му зададеш всичките
си въпроси.
И тогава ти тръгваш напосоки по администрациите на университета и не винаги уцелваш правилното място, за да си ги зададеш.

Тук има кой да ти помогне да се ориентираш в
кредитната система, в общообразователните
курсове и изпити, в ползата от текущото оценяване, в Мудъл и в е-студент.

А на тютора това му е работата – да ти отдели
толкова време, колкото ти е нужно, и да отговори
на всичките ти въпроси.

Тук има кой да ти помогне да си смениш програмата, ако вече усещаш, че тази не е твоята, или
да избереш бъдещата си професионална кариера.

Дори да не може да го направи веднага, той знае
кого да попита и да ти предаде отговора, или
къде точно да идеш, ако трябва да си свършиш
нещо конкретно.

Има кой да ти разкаже за видовете стипендии, за
системата за труд и стаж на НБУ, за стажантските места, които предлагат работодателите, за
банковите кредити и други подобни.

Всеки от тях е споделил нещо за себе си и това
може да те насочи да си избереш твоя човек.
Когато го направиш, кликни на линка под снимката му и попълни кратката форма. Съвсем
скоро ще получиш имейл, че си записан(а) при
твоя тютор, че той вече знае за това и те очаква.

