V skladu s 150.členom Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške fakultete
na svoji seji dne 24.5.2007 sprejel
PRAVILNIK
o izvedbi in ocenjevanju preizkusa likovne nadarjenosti
Splošne določbe
1.člen
Ta pravilnik ureja naslednje:
- vsebina in trajanje preizkusa
- roki
- objava rokov
- prijava preizkusa
- vodenje preizkusa
- ocena
- pritožba zoper oceno
- informacija o uspehu
- veljavnost preizkusa
- strokovna komisija
- dokumentacija
- prehodne in končne določbe
Vsebina in trajanje preizkusa
2.člen
Preizkus likovne nadarjenosti se izvede v dveh dneh in zajema tri sklope v naslednjem
trajanju:
1. sklop: preizkus iz risanja in slikanja
240 minut
2. sklop: preizkus iz oblikovanja oblačil 2 x 150 minut
3. sklop: preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti 2 x 150 minut.
3.člen
Kandidat mora izdelati v celoti pet izdelkov; iz prvega sklopa enega, iz drugega in tretjega po
dva izdelka.
Roki
4.člen
Datumski rok za opravljanje preizkusa je določen s strani Univerze v Ljubljani. Rok za
posamezno članico se določi na posebnem usklajevalnem sestanku.
Objava rokov
5.člen

Dejanski rok za opravljanje preizkusa na članici objavi Univerza v Ljubljani v Razpisu za
vpis.
Prijava preizkusa
6.člen
Za prijavo preizkusa šteje 1.prijava za vpis na univerzitetni študijski program Oblikovanje
tekstilij in oblačil, ki ga izvaja Oddelek za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete in se
vloži na Vpisno prijavni informacijski službi Univerze v Ljubljani.
Vodenje preizkusa
7.člen
Preizkus vodijo, izvajajo in ocenjujejo habilitirani učitelji. Preizkus je anonimen, vsak
kandidat dobi svojo številko, ki jo na podlagi dokumentacije iz prijave dodeli študentski
referat.
Ocena
8.člen
Izdelki iz 3.člena tega pravilnika se ocenjujejo z ocenami 0-5. Iz prvega sklopa kandidat dobi
eno oceno; pri drugem in tretjem sklopu dobi po dve oceni – za oceno posameznega sklopa
velja srednja ocena, izračunana iz obeh izdelkov sklopa.
Maksimalna ocena preizkusa je tako 3 x 5 = 15. Kandidat opravi preizkus, če dobi oceno vsaj
7.
Pritožba zoper oceno
9.člen
Zoper oceno preizkusa ni možna posebna pritožba.
Informacija o uspehu
10.člen
Informacijo o rezultatu preizkusa lahko prejme kandidat na podlagi pisne prošnje, oddane
najkasneje 7 dni po prejemu obvestila o rezultatu preizkusa na Študentski referat Oddelka za
tekstilstvo NTF.
Veljavnost preizkusa
11.člen
Opravljeni preizkus velja za tekoče šolsko leto.

Strokovna komisija
12.člen
Strokovna komisija, ki jo sestavljajo habilitirani učitelji, ki vodijo, izvajajo in ocenjujejo
preizkus, po končanem preizkusu sestavi zapisnik, upoštevaje določbe tega pravilnika.
Dokumentacija
13.člen
Vso dokumentacijo v zvezi s preizkusom nadarjenosti hrani Referat za študentske zadeve
Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete.
Prehodne in končne določbe
14.člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot ta pravilnik.
Spremembe lahko predlagajo:
- senat Naravoslovnotehniške fakultete
- dekan Naravoslovnotehniške fakultete
- predstojniki oddelkov
- študijska komisija NTF
15.člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvedbi in ocenjevanju
preizkusa likovne nadarjenosti z dne 22.9.2005.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu Naravoslovnotehniške fakultete.
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