
Zapisnik on-line sestanka KTOI za spremembo študijskih programov,  

z dne 16.6.2021 

 

Prisotni: 

M. Gorjanc, T. Rijavec, D. Šajn Gorjanc, M. Leskovšek, Ž. Zupin, M. Bizjak, A. Demšar, K. 

Kostajnšek, A. Pavko-Čuden, P. Forte-Tavčer, S. Praček, T. Podbevšek, M. Kert, B. Tomšič 

 

Na sestanku katedre 8.6.21 smo se strinjali, da je potrebno posodobiti študijske programe 

tekstilstva, da bi imeli na programih (še posebej NTO in NTOM) boljši vpis in dokončanje 

študija.  

 

Člani katedre smo predlagali in potrdili nove skrbnike študijskih programov, ki nastopijo s 

funkcijo z novim mandatom dekanje in traja štiri leta. Nove skrbnike mora potrditi senat v 

jeseni. Zaradi veliko administrativnega dela mora imeti vsaka smer svojega skrbnika. 

V mandatnem obdobju 2021 –2025 bodo skrbniki študijskih programov: 

 asist. dr. Tanja Podbevšek za TOI 

 prof. dr. Alenka Pavko Čuden za NTO 

 izr. prof. dr. Marija Gorjanc za NTOM 

 

Predlaga se skupina, ki bo vodila spremembe študijskih programov in jih usklajevala s člani 

katedre. Potrjena je skupina, ki je sestavljena iz sedanjih in bodočih skrbnic programov in 

sedanje in bodoče predstojnice katedre (A. Pavko Čuden, D. Šajn Gorjanc, T. Podbevšek, M. 

Bizjak, M. Gorjanc).  

 

Na sestanku so bili podani prvi predlogi in mnenja:  

 do decembra 2021 je potrebno oddati samoevalvacijsko poročilo, ki bo vsebovalo 

predloge za spremembe in jih dokončno opredeliti in oddati v obravnavo na Študijsko 

komisijo NTF v marcu 2022. 

 Tekom poletja skupina za spremembe programov pregleda programe na tujih 

fakultetah; pripravi, najde koncepte, module, predmete, vsebine, ipd..  

 Izvede se analiza trga (katera znanja so potrebna/željena v industriji in kakšne so 

potrebe po kadrih, njihovih kompetencah). Skupina za obravnavo sprememb 

študijskih programov najprej pregleda anketo in jo nato pošlje na npr.: gospodarsko 

zbornico, Alumni klub, LinkedIn, ipd. 

 Ker je bil študijskih program NTOM pred kratkim obnovljen in po mnenju katedre 

dobro zastavljen, je potrebno za večji vpis na 2. stopnjo uskladiti s 1. stopnjo.  

 Urediti je potrebno, da imajo študenti, ki zaključujejo 1. stopnjo bolj ugodne pogoje 

za vpis na 2. stopnjo. Trenutno je na TOI obvezna praksa v zimskem semestru, v 

letnem pa imajo 6 predmetov in diplomsko delo. Poleg tega je čas za prijavo teme 

diplomskega dela do aprila v tekočem letu. To se je izkazalo za prepozno, saj mnogi 



študenti pričnejo razmišljati o diplomskem delu šele takrat (čeprav je mišljeno, da se 

že tekom in v sklopu obvezne prakse dela na diplomskem delu) in jim zmanjka časa za 

oddajo dela v branje komisiji do junija ali julija ter posledično se ne morejo vpisati v 

naslednjem študijskem letu na 2. stopnjo. Na študiju drugih fakultet (npr. FKKT, FS, 

FE, FGG) imajo študenti obvezno prakso v letnem semestru, krajšo in manj krediti. 

Torej se predlaga, da se obvezno prakso prestavi v letni semester, se skrajša s treh 

mesecev na dva, se zmanjša število kreditov, npr. 20 kreditov praksa in 10 kreditov 

diploma ali pa 10 kreditov praksa, 15 kreditov diploma ter 5 kreditov izpiti…, kar bi 

mnogim študentom olajšalo prehod na magistrski študij. Sicer se strinjamo, da je TOI 

program dobro zastavljen, morda je potrebna še kakšna sprememba pri izbirnih 

predmetih.  

 Na NTO je v prvem letniku zelo veliko kreditov za MA, FI, KE, kar zna odbijajoče za 

vpis na študij.  

 Predlaga se, da se na NTO ponudi praksa kot izbirni predmet. (na KIGT tudi 

razmišljajo, da na UNI programu ponudijo prakso, kot izbirni predmet).  

 Predlaga se, da se poišče možnost štipendiranja študentov NTO. Po potrditvi novih 

sprememb, se vprašanje naslovi na IRSPIN oz. industrijo.  

 

 

Zapisala: Klara Kostajnšek  

V Ljubljani 18. 6. 2021 

 

 
 

 


