
Zapisnik sestanka KTOI z dne 14.10.2020 

 

Prisotni: Mateja Bizjak, Petra Forte Tavčer, Barbara Golja, Marija Gorjanc, Mateja Kert, Alenka 

Pavko Čuden, Tomaž Stergar, Jelena Vasiljević, Anja Verbič, Andrej Vilar, Živa Zupin, Dunja Šajn 

Gorjanc, Katja Brenčič, online: Tatjana Rijavec, Mirjam Leskovšek, Tanja Podbevšek 

Dnevni red: 
- študijska dejavnost, 
- raziskovalna dejavnost, 
- habilitacijske zadeve 
- posodobitev spletne strani KTOI 
- razno. 
 
Ad 1 
Predavanja v blokih trenutno potekajo brez težav. Prejeli smo priporočilo rektorja UL, naj vse 
kar je ne nujnega, izvajamo on-line. Na sestanku glasujemo in 8 prisotnih učiteljev glasuje za 
to, da se predavanja speljejo v živo, dokler bo to možno, zato nadaljujemo na ta način. Čakamo 
na dekanovo priporočilo oziroma odlok o nadaljevanju izvajanja pedagoškega procesa (živo ali 
online). Vaje potekajo brez težav, študenti so razdeljeni v dve skupini in niso več združeni v 
pare, kar pa se je izkazalo za še bolj produktivno, študenti so izkazali večjo samostojnost pri 
izvedbi vaj.  
 
Alenka Pavko Čuden pove, da je na študijski komisiji trenutno v razpravi spremembe pravilnika 
o nagradah; diplomske naloge bodo morale biti bolj strukturirane, če bodo kandidirale za 
nagrado (npr. hipoteze, namen, cilji, rezultati). 
 
Na sestanku prodekanov, kjer je bila prisotna tudi Alenka Pavko Čuden, je potekal pogovor o 
želji po čim večji digitalizaciji na Univerzi, v teku je vzpostavitev spletne učilnice. 
 
RSF: Alenka Pavko Čuden sporoča, da denar, ki je bil pridobljen za projekte Pavko Čuden, 
Šmuc), šel za porabo na projektih, za kar je tudi namenjen. 
 
Ad 2 
Ni novosti. 
 
Ad 3 
Matejka Bizjak opozori, naj se mnenja poročevalcev oddajajo pravočasno. 
 
Ad 4 
Tina Premelč je prevzela vlogo v Službi za kakovost in promocijo. Na sestanku so se sestali Tina 
Premelč, Brigita Tomšič (Alumni KTOI), Živa Zupin (promocija KTOI), Mirjam Leskovšek in 
Marija Gorjanc. Pogovor je tekel predvsem o tem, da je potrebno spletno stran posodobiti, 
ponekod prestrukturirati in objavljati novice.  
 
KTOI spletno stran bomo posodobili z informacijami o projektih, ki jih izvajamo, z zanimivimi 
diplomami itd. Mirjam bo ponovno naredila razpored, po katerem bomo pisali kratke 



prispevke za spletno mesto, Facebook, Instagram…. Člani katedre naj ji pošljejo tudi 
informacijo o preteklih ali aktualnih projektih (PKP, ŠIPK, ARRS, evropski projekti, …), ki jih 
bomo objavili na KTOI spletni strani. 
 
 
Ad 5 
Anketa o zaposljivosti diplomantov: Ali študenti dobijo dovolj kompetenc tekom študija za 
delo? Rezultati na splošno niso slabi, vsak pa naj pogleda rezultate svoje ankete in razmisli o 
tem, ali res da vse od sebe. 
 
Andrej Demšar sporoča, da je poslal naše predloge v Predilnico Litija. Danes (14.10.) ima s 
predstavniki predilnice sestanek in bo sporočil, če bo kaj novega.  
 
Alenka Pavko Čuden pove, da je v teku reakreditacija UL. Mednarodna skupina strokovnjakov 
v okviru  te akreditacije bo v prihodnjem tednu opravila ZOOM sestanke po posameznih 
področjih akreditiranja.  
 
Mateja Kert je prijavila delavnico za RogLab. Na prvem sestanku v mesecu novembru se bodo 
dogovarjali o njeni izvedbi. 
 
Tatjana Rijavec poziva k pisanju člankov za revijo Tekstilec. Reklamni oglas bo tokrat povezan 
s študijskimi programi tekstilnega inženirstva in oblikovanja. 
 
Mirjam Leskovšek pove, da so vsi študenti na praksi in za enkrat ni težav zaradi COVID-a.  
 
  
Zapisnik pripravila: 
Barbara Golja 
  
 
 
 


