
Zapisnik on-line 18. sestanka z dne 4.5.2021 
 
Prisotni: : M. Bizjak, K. Brenčič, P. Forte Tavčer, B. Golja, M. Gorjanc, K. Jazbec, M. Kert, K. Kostajnšek, 
A. Pavko-Čuden, T. Rijavec, B. Simončič, T. Stergar, D. Šajn Gorjanc, B. Tomšič, J. Vasiljević, A. Verbič, 
A. Vilar, Ž. Zupin 
 
Dnevni red: 
- študijska dejavnost (izvedba štud. procesa v maju) 
- raziskovalna dejavnost 
- habilitacijske zadeve 
- promocija KTOI (objave na družbenih omrežjih) 
- razno. 
 
Zapisnik prejšnjega sestanka KTOI z dne 12.4. 2021 je bil sprejet. 
 
Ad.1 
Glede na izvedeno anketo je 69 odstotkov študentov mnenja, da se ohranijo predavanja »on line« in 
vaje »v živo«. Pri prehodu predavanj »v živo« zaradi sproščanja ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19 
naj se izvajalci posvetujejo tudi s študenti. Izvajalci, ki se bodo odločili za nadaljevanje predavanj  »v 
živo«, naj to sporočijo M. Gorjanc ter M. Eržen.  
 
Karierni dan bo za tekstilce potekal 25. maja 2021 ob 12-uri preko Zoom-a. Predstavila se bodo podjetja 
Tekstina d.o.o., Inplet pletiva d.o.o., Tosama d.o.o. in Kaap. Prisotni bodo tudi štirje naši diplomanti. 
Tutorji spodbudimo študente, da se dogodka udeležijo v čim večjem številu. 
 
V ponedeljek, 31.5. bo potekal dogodek Izberi.si, na katerem bo potekala predstavitev izbirnih 
predmetov. Letos bodo nosilci predmetov sami predstavili vsebine svojega predmeta. Predstavitev naj 
bo kratka in jedrnata. V ta namen bo Ž. Zupin v aplikacijo MS Teams naložila lanskoletno predstavitev. 
A. Pavko-Čuden je pozvala, da je pred dogodkom nujno potrebno doreči, kateri izbirni predmeti bodo 
na voljo v naslednjem študijskem letu, zato se v naslednjem tednu pripravi seznam izbirnih predmetov. 
Doreči je potrebno tudi uro pričetka predstavitev, da bodo na dogodku lahko prisotni vsi izvajalci 
izbirnih predmetov. 
 
M. Bizjak je izpostavila problematiko izvajanja »on line« izpitov, ki odražajo nerealno stanje znanja 
študentov. Težko je nadzorovati ali študent samostojno odgovarja na izpitna vprašanja. Navodila UL 
so, da je študentom potrebno dati možnost opravljanja izpita »on line«. 
 
Ad.2 
Evropska komisija je objavila razpise programa  Erasmus+. V najavi je akcija Erasmus Mundus - skupni 
magistrski študijski programi Erasmus Mundus. Rok za oddajo teh prijav je 26. 5. 2021. Letos se na ta 
razpis ne bomo prijavili. Vredno je razmisliti za prijavo naslednje leto oz. v prihodnosti. 
 
Ad.3. 
Na KTOI imamo novo izredno profesorico M. Gorjanc. 
Vloga K. Kostanjšek za prvo izvolitev v naziv docentke je na obravnavi za HK UL. 
M. Bizjak je poročala o novostih na področju habilitacije, in sicer: 
Možnosti napredovanja na sorodnem habilitacijskem področju  
Na HK UL je bilo naslovljeno vprašanje o možnosti prehoda med sorodnim habilitacijskim področjem 
(oblikovanje v arhitekturi in industrijsko oblikovanje). Vprašanje: Ali bi lahko izpeljali habilitacijski 
postopek za izvolitev v višji naziv zvezno, na drugem področju (ni potrebno začeti z izvolitvijo na novem 
področju z docentom)?  



Odgovor HK UL: Načeloma je zvezen prehod med področji možen, vendar morajo dela, ki so bila že 
upoštevana pri preteklih izvolitvah izkazovati usmerjenost v novo področje oz. morajo biti 
interdisciplinarna. Kandidat mora kumulativno izkazovati bibliografijo, ki ustreza tudi novemu 
habilitacijskemu področju. Do ustreznosti prehoda se morajo opredeliti poročevalci, upoštevajoč prej 
navedeno.   
 
Problematika prehodov med znanstvenimi in pedagoškimi nazivi (nadaljevanje razprave HK UL).  
Zaključka dosedanjih razprav HK UL sta bila: - da mora kandidat za prehod iz znanstvenega v pedagoški 
naziv na podlagi 9. člena Meril dodatno izpolnjevati vse pedagoške pogoje. Teh pa kandidat z 
znanstvenim nazivom pogosto ne more izpolniti, ker je pogoj za izvajanje večine pedagoških aktivnosti 
pedagoški naziv; - da je možnost prehoda predvidena z namenom, da kandidat enkrat preide v 
pedagoški naziv in potem nadaljuje po tej poti, ne pa za vedno nove prehode med znanstvenimi in 
pedagoškimi nazivi.  
Izhodišča za spremembe Meril: Kandidat z znanstvenim nazivom je lahko izvoljen v pedagoški naziv na 
dva načina: a) neodvisna (vzporedna) izvolitev še v pedagoški naziv po redni poti ali b) prehod iz 
znanstvene poti na pedagoško pot (9. člen Meril)   
 
Ad. 4 
Ž. Zupin je v sklopu akcije  »Ali si vedel - ostani NTF« posredovala 
povezavo  https://forms.office.com/r/zH0sve7FJ9.  Na povezavi se zbirajo kratke novice za objavo na 
Instagramu z namenom da povečamo vidnosti na spletu, kot  promocija študijskih programov 
tekstilstva. Objave so na temo »Ali veš….?« Ni nujno, da je novica avtorska, potrebno pa je navesti vir. 
 
Ad. 5 
M. Kert bo v sklopu RogLab izvedla delavnico tiskanja s termokromnimi barvili. Delavnica bo potekala 
21.6.2021 ob 16.00-20.00. M. Kert je dovolila fotografiranje dogodka. S fotografijami bo RogLab 
promoviral delavnico in našo fakulteto.  
T. Rijavec je povedala, da so študentje oblikovanja v sklopu predmeta Specialni materiali, izrazili željo 
po več znanja in praktičnega dela s specialnimi materiali. 
P. Forte Tavčer je povedala, da je laboratorijski red popravljen in se odpadne kemikalije za celotno NTF 
ne bodo odlagale in zbirale na Snežniški 5. Kot doslej, se na Snežniški 5 shranjujejo le odpadne 
kemikalije OTGO. 
 
 
 
Zapisala: B. Tomšič 
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