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Pridobili smo certifikat OKS Športnikom prijazno izobraževanje
19. 2. 2020, ob 10.22, napisal/-a Majda Štrakl

S ponosom objavljamo novico, da je Naravoslovnotehniška fakulteta s strani Olimpijskega komiteja Slovenije,
kot ena od dveh fakultet v Sloveniji, dne 14. 2. 2020 pridobila certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. S
pridobitvijo certifikata se zavezujemo, da bomo pomagali študentom športnikom usklajevati njihovo dvojno
kariero na področju izobraževanja in njihovega izbranega športa.
NTF novica

Informativna dneva na Oddelku za geologijo
11. 2. 2020, ob 10.50, napisal/-a ines.vidmar

Te zanima narava? Vulkani, potresi, kras, oceani, klimatske spremembe, voda in minerali, fosili ter vsi procesi, ki
oblikujejo naš planet? VZEMI ZEMLJO V SVOJE ROKE! Vpiši se na študij geologije in postani GEOLOG/INJA.
Vabljeni na Informativna dneva na Oddelku za geologijo, kjer vam bomo predstavili prostore fakultete in študij
geologije. Petek, 14.02.2020 ob 10:00 in ... Preberite več
OG novica

INFORMATIVNA DNEVA NA ODDELKU ZA GEOTEHNOLOGIJO
RUDARSTVO IN OKOLJE
10. 2. 2020, ob 11.56, napisal/-a joze.zarn

Vabljeni na informativna dneva na Naravoslovnotehniško fakulteto. Na oddelku za GEOTEHNOLOGIJO,
RUDARSTVO IN OKOLJE vam na informativnih dnevih predstavljamo UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
GEOTEHNOLOGIJA IN OKOLJE ter VISOKO STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOTEHNOLOGIJA IN
RUDARSTVO. Petek, 14.02.2020 ob 10:00 in ob 15:00. Sobota, 15.02.2020 ob 10:00. Dobimo se v avli fakultete
na naslovu, Aškerčeva cesta 12. ... Preberite več
OGRO novica

Informativna dneva na Oddelku za materiale in metalurgijo
6. 2. 2020, ob 13.13, napisal/-a blaz.karpe

Vabljeni na informativna dneva na Naravoslovnotehniški fakulteti, ki bosta potekala v petek, 14. 2. 2020, ob 10.
in 15. uri ter v soboto, 15. 2. 2020, ob 10. uri. Na Aškerčevi cesti 12 , pritličje predavalnica P5 bo potekala
predstavitev študijskih programov NTF Oddelka za materiale in metalurgijo: • visokošolski strokovni študijski
program METALURŠKE TEHNOLOGIJE ... Preberite več
OMM novica

TEČAJ RISANJA IN SLIKANJA
6. 2. 2020, ob 10.51, napisal/-a OTO

Pripravljalni tečaj risanja in slikanja je namenjen kandidatom za študij oblikovanja tekstilij in oblačil in vsem, ki bi
radi pridobili ali izpopolnili znanja in veščine risanja in slikanja. Kdaj in kje Tečaj bo potekal ob petkih, od 15:30
do 20:00, v risalnici Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil UL NTF Oddelka za tekstilstvo grafiko in
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oblikovanje, ... Preberite več
OTO novica

Tečaj risanja in slikanja
6. 2. 2020, ob 9.57, napisal/-a NTF

Pripravljalni tečaj risanja in slikanja je namenjem kandidatom za študij oblikovanja tekstilij in oblačil in vsem, ki
bi radi pridobili ali izpopolnili znanja in veščine risanja in slikanja.
NTF novica

Gostili smo srečanje akcije COST CONTEXT
5. 2. 2020, ob 7.07, napisal/-a TOI

Katedra za tekstilno in oblačilno inženirstvo OTGO, NTF je organizirala 3. srečanje članov upravnega odbora in
delovnih skupin akcije COST CONTEXT CA17107, ki je potekalo 29. in 30. 1 2020 v Ljubljani. Akcija COST
CONTEXT predstavlja Evropsko mrežo, ki združuje evropske raziskovalce, proizvajalce in uporabnike ter
spodbuja raziskovalne in inovativne ideje na področju naprednih pametnih ... Preberite več
TOI novica

Štipendije za študij v Jaenu, Španija
28. 1. 2020, ob 7.25, napisal/-a Majda Štrakl

Objvljen je razpis štipendij za nadarjene tuje študente, ki bi se v naslednjem šolskem letu 2020/21 želeli vpisati
na dodiplomski ali magistrski študij na Univerzi v Jaénu, Španija. Na voljo je 77 štipendij (52 za dodiplomski in
25 za magistrski študijski program), ki zajemajo: stroške šolnine 3000 € za življenjske stroške za magistrski
študijski program ... Preberite več
NTF novica

Zagovor doktorske disertacije Danijela Mitrovića
27. 1. 2020, ob 13.45, napisal/-a Majda Štrakl

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo zagovarjal doktorsko disertacijo študent
doktorskega programa tretje stopnje Znanost in inženirstvo materialov – smer Metalurgija Danijel Mitrović,
univ. dipl. inž. metal. in mater. v torek, 4.2.2020 ob 13. uri. Naslov doktorske disertacije: Razvoj nove aktivne
komore za tlačno litje s hladno komornim strojem Zagovor bo v predavalnici ... Preberite več
NTF novica

Zagovor doktorske disertacije Tijane Todorović
27. 1. 2020, ob 9.13, napisal/-a Barbara Lavrinc

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo zagovarjala doktorsko disertacijo študentka
doktorskega programa tretje stopnje Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje. Tijana Todorović, univ. dipl. inž.
oblik. tekst. in oblač, v torek, 4. 2. 2020 ob 11. uri. Naslov doktorske disertacije: Oblačilo kot likovni znak v
sodobnih uprizoritvenih umetnostih in praksah na področju bivše Jugoslavije ... Preberite več
NTF novica
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