Zapisnik 63. sestanka katedre, z dne 12. 5. 2017
Prisotni: A. Vilar, T. Rijavec, A. Pavko Čuden, M. Bizjak, M. Gorjanc, D. Šajn Gorjanc, K. Kostajnšek,
B. Simončič, P. Forte Tavčer, J. Vasiljević, D. Leskovšek, B. Golja, D. Štular, Ž. Zupin, M. Kert
Dnevni red:
- pedagoška dejavnost,
- habilitacijske zadeve,
- raziskovalna dejavnost,
- poročilo s kolegija OTGO,
- razno.
-

-

Prisotni so potrdili zapisnik 62. sestanka KTOI.
Opomba na zapisnik 62. sestanka KTOI: P. Forte poudarila, da je potrebno habilitacijska merila
za volitve sodelavcev v znanstvene nazive najprej uskladiti znotraj kateder oddelka in šele nato
na ravni fakultete.
Zapisnik 62. sestanka KTOI je bil sprejet.

PEDAGOŠKA DEJAVNOST
- Zavidati se je treba, da lahko z izvajanjem predmetov v angleškem jeziku pridobimo več tujih
študentov.
- Katedra je sprva predlagala le en predmet na dodiplomskem študiju (Načrtovanje in vodenje
proizvodnje), ki se bo v prihajajočem študijskem letu izvajal v angleškem jeziku in ga bo UL
objavila na svoji spletni strani. Poleg tega so bili predlagani še sledeči predmeti druge stopnje:
o Visokozmogljiva vlakna
o Mehanska funkcionalizacija tekstilij
o Kemijska funkcionalizacija tekstilij
- Na dopis iz UL glede mobilnosti visokošolskih učiteljev se lahko prijavijo le 3 osebe iz NTF, s
tem da mora iti ena oseba na mobilnost že v letu 2017. Prednost imajo visokošolski učitelji, ki
bodo izvedli mobilnost na univerzi gostiteljici, ki višje kotira po Šanghajski lestvici.
- A. Pavko Čuden prijavila projekt ŠIPK (= Študentski inovativni projekti za družbeno korist 201618) z naslovom: POPULARIZACIJA TRAJNOSTNIH ROČNIH TEHNIK NA TEMELJU TEKSTILNE
TRADICIJE IN DRUŽBENE INOVACIJE

-

-

B. Simončič imela razgovor s Simeonom Šprukom glede možnosti ponudbe izobraževanja
delavcev v tekstilni industriji na srednješolski osnovi. Ponudili bomo teme in počakali na odziv
industrije. Ga. Žlabravec bomo prosili, da poveže podjetja, saj je potrebno ugotoviti kakšne so
pričakovane kompetence. Pripravi se cenik izobraževanja.
Sklep KTOI: Do 15.6. pripravimo ponudbo za izobraževanje, ki bi ga izvedli meseca septembra.
T. Rijavec in B. Simončič sta imeli sestanek s predstavnico Centra RS za poklicno izobraževanje
ga. Tatjano Patafta o pripravi 8 urnega izobraževanja učiteljev iz štirih srednjih šol s področja
modnega oblikovanje in tekstilne tehnologije. V junijskem terminu smo jim ponudili tematike s
področja modnega oblikovanja in tekstilnega plemenitenja s fosforescentnimi, fluorescentnimi
in klasičnimi pigmenti. V drugi polovici septembra pa jim bomo ponudili izobraževanje s
področja oblikovanje in mehanske tekstilne tehnologije (pletenje, tkanje, konfekcioniranje).
Izobraževanja se bo udeležilo 10-15 učiteljev.
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M . Bizjak je poročala, da so bile pregledane teme diplomskih del, med katerimi so bile tri
sporne, saj mentor ni imel ustreznih kompetenc z raziskovalnega področja prijavljene teme.
Mentorji so bili pozvani k spremembi tematike diplomskega dela. Teme gredo tudi na študijsko
komisijo.
Ž. Zupin je poročala o aktivnostih Komisije za promocijo. Zadnji teden letnega semestra (tj. 1.
teden v juniju) bo potekala predstavitev izbirnih predmetov v sklopu projekta IZBERI.SI.
Predstavljeni bodo tudi študentski projekti, in sicer polstenje volne v sklopu seminarja pri
predmetu Apreture, ki ga izvaja N. Špička (oblikovalci, 2. letnik). Ti izdelki bodo predstavljeni v
Mitnici. Projekti s področja pletenja, ki se izvajajo pri A. Pavko Čuden in A. Vilerju, projekt s
področja pametnih barvil, ki se izvaja pri T. Rijavec (študenti TOI).
Znani so rezultati študentskih anket za doktorski študij. Ocene znašajo od 4 do 5, pri čemer je
študentski referat prejel oceno 5.

HABILITACIJSKE ZADEVE
- Sestanka v zvezi s spremembami glede habilitacijskih meril na OTGO so se udeležile M. Bizjak,
B. Boh Podgornik in U. Stankovič Elesini (nadomeščala D. Muck). M. Bizjak je menila, da raztros
področij znotraj habilitacijskega področja grafike ni primeren zato ni bilo postavljeno enotno
mnenje glede priprave skupnih meril za posamezna habilitacijska področja na OTGO. Znižanje
pogojev za izvolitev v naziv ni upravičena, saj še niso niti sprejeta pravila na UL.
- Sklep KTOI: Člani KTOI se ne strinjajo s pripravo novih meril. Najprej bomo počakali na pravila
sprejeta s strani UL.
- Sklep KTOI: Znanstveno-raziskovalna dejavnost mora biti s področja, za katerega kandidat
zaproša za izvolitev v naziv, medtem ko pedagoška dejavnost v Merilih in Statutu UL ni
opredeljena.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
- V mesecu maju 2017 je predviden Javni razpis za (so) financiranje raziskovalnih projektov za
leto 2017.
- Vmesno poročilo v okviru RIC UL NTF je bilo pravočasno oddano.
POROČILO S KOLEGIJA DEKANJE
- Disciplinska komisija je obravnavala en primer neprimernega obnašanja študenta v referatu.
Študent je prejel opomin in se je že opravičil delavcem v referatu.
- Od 1.6.2017 bo Matej Fister prevzel delovno mesto računalničarja. Izvajal bo pomoč
uporabnikom- inštalacije programov, nabava računalniške opreme,… David bo še vedno
opravljal svoje delo.
- Predstojnik bo na pol leta dobil napredovanja v oceno.
- Možen je vnos učnih načrtov v VIS. Skrbniki programov najprej prenesejo svoje predmete in
preizkusijo delovanje sistema, nato pa o tem obvestijo nosilce predmetov, da vsak poskrbi za
prenos učnega načrta za svoj predmet ali pa se določijo osebe, ki bodo to izvedle.
- Študenti, ki izgubijo status morajo plačati diplomo od 1.10.2017 dalje po novem Statutu UL. Iz
referata smo dne 22.5.2017 prejeli obvestilo, da na pobudo članic in študentov Univerze v
Ljubljani glede plačevanje stroškov študija za osebe po izgubi statusa študenta bo navedena
problematika obravnavana v okviru Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. O
odločitvah Upravnega odbora UL glede morebitnih sprememb boste obveščeni predvidoma do
konca junija 2017.
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Stavba na Aškerčevi 12 bo prešla v adaptacijo. Julija je predviden Javni razpis za zbiranje
ponudnikov storitev adaptacije.
Z julijem je predviden začetek adaptacije na Snežniški ulici 5.
Na naslednjem sestanku KTOI bo podano Poročilo posvetovalnega obiska s strani sodelavcev
KTOI, ki so aktivno sodelovali na Posvetovalnem obisku.

POROČILO S KOLEGIJA OTGO
- En program s področja grafike se bo prilagodil E-učenju.
- Glede sprememb habilitacijskih meril bo U. Stankovič Elesini sklicala sestanek za ponovne
predloge sprememb meril.
- Volitve rektorja (Kandidat za rektorja prof. dr. Igor Papič se bo predstavil na številnih članicah
UL, zato predstavitev na NTF ni potrebna.)
- V torek 16.5. 2017 bo akademski zbor, kjer se bosta predstavila oba kandidata za dekana na
NTF prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer in prof. dr. Boštjan Markoli
- Kolegij poziva, da se volitev rektorja, dekana in senatorjev udeležimo v čim večjem številu. V
prvem krogu se voli kandidata za dekana, ki ga v drugem krogu izvoli senat NTF.
- Ker ni bil predlagan noben kandidat za predstojnika OTGO, le tega imenuje dekanja/dekan NTF.
Predstojnica KTOI poziva dekanjo/dekana k temeljitem premisleku pri izbiri predstojnika OTGO.
- Ker bo 1. nadstropje na Snežniški ulici prenovljeno, se K. Kostajnšek seli v 3. nadstropje, U.
Miklavčič pa v 5. nadstropje.
- Leta 2019 bo UL praznovala 100. obletnico. Pripravila bo monografijo. NTF pri tem sodeluje s
predlogi: Skok čez kožo skozi čas, Modno revijo.
- Predstojniki kateder bodo prejeli oceno Posvetovalnega obiska o kateri razpravljajo s sodelavci
na katedri.
- Policija je izvedla poizvedbo o dveh tujih študentih iz Turčije, ki sta bila na izmenjavi na NTF ali
obiskujeta predavanja ali sta si poiskala le ˝vrata v Evropo˝.
- V drugem tednu junija bo karierni dan SPID, ki bo poteka od 12 ure dalje. T. Premelč bo imela
tudi dve karierni delavnici (priprava CV-ja in motivacijskega pisma) ter 15 urni tečaj
računalniških programov.
RAZNO
- Ker se pletilniki Singer obrabljajo, se predlaga nakup starih pletilnikov za pridobitev rezervnih
delov.
- T. Rijavec ponovno naproša, da se v SCI revijah citira revijo Tekstilec. T. Rijavec je treba poslati
seznam člankov, kjer je bila revija Tekstilec citirana.
- Do 10.6.2017 je treba poslati T. Rijavec kratka poročila projektov PKP = Po kreativni poti do
praktičnega znanja.

Zapisala: M. Kert
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