Zapisnik 64. sestanka katedre KTOI z dne, 26.05.2017

Prisotni: A. Vilar, T. Rijavec, A. Pavko Čuden, M. Bizjak, M. Gorjanc, B. Simončič, P. Forte Tavčer, T.
Podbevšek, B. Golja, D. Štular, Ž. Zupin, M. Kert, K. Kostajnšek, T. Stergar, M. Leskovšek, D. Šajn Gorjanc
Dnevni red:
- pedagoška dejavnost (seznam predavanj 2017/18),
- SNT 2017,
- objava prispevkov z AUTEX 2016,
- posvetovalni obisk - rezultati,
- poročilo s senata NTF,
- razno.
Zapisnik 63. sestanka katedre KTOI je bil sprejet.
Ad. 1 Pedagoška dejavnost
Seznam predavanj 2017/18
Načrtovanje tekstilij in oblačil
 Po spremenjenem programu se izvajajo vsi trije letniki.
 Pri predmetu Interdisciplinarnost tekstilij, 1. letnik, zimski semester: izvajata Tatjana Rijavec in
Nina Špička (nadomeščanje Brigite Tomšič).
 Predmet Matematika, 1. letnik, zimski semester: razporeditev 4 P, 2 V (sklep ŠK l. 2015).
 Predmet Razvoj krojev oblačil, 2. letnik, letni semester: izvajata: Mateja Bizjak in Živa Zupin.
 Predmet Načrtovanje konfekcije je po spremenjenem programu v 3. letniku, zimski semester.
 Predmeta Barvna metrika v tekstilstvu in Informatika in metodologija diplomskega dela:
zmanjšanje števila ur (3 KT).
 V okviru programa je pet izbirnih predmetov.
 Zamrznjeni izbirni predmeti za š.l. 2017/18: Trženje tekstilij in oblačil, Psihologija komunikacije
in trženja.
Tekstilno in oblačilno inženirstvo
 Po spremenjenem programu se izvajata 1. in 2. letnik, 3. letnik se izvaja po starem (PTO)
programu.
 V 2. letniku, letni semester bodo v š.l. 2017/18 trije izbirni predmeti.
 V okviru spremenjenega TOI programa bodo dodani sledeči izbirni predmeti: Tekstilna in
oblačilna tradicija, Usnje in krzno, Tekstilije za interier, Stilsko svetovanje.
 Zamrznjeni izbirni predmeti za š.l. 2017/18: Trženje tekstilij in oblačil in Uporabna psihologija.
Načrtovanje tekstilij in oblačil – MAG
 Poteka po novem programu (1. in 2. letnik).
 Predmet Funkcionalizacija konfekcioniranih izdelkov-izvajalke: Mateja Bizjak, Živa Zupin in
Tatjana Rijavec.
 Zamrznjeni izbirni predmeti za š.l. 2017/18: Biotehnologija v tekstilstvu.

Predmeti Mehanska funkcionalizacija tekstilij, Kemijska funkcionalizacija tekstilij in Funkcionalizacija
konfekcioniranih izdelkov bodo v š.l. 2017/18 ponujeni tudi v angleškem jeziku za tuje študente.
Dogodek IZBERI SI bo organiziran v sredo, 7.6.2017 ob 13.00 uri. Dogodek bosta vodili Alenka Pavko
Čuden in Živa Zupin. Predstavljeni bodo izbirni predmeti TOI, NTO in NTO-M programa. Vabljeni v čim
večjem številu.

Ad. 2 SNT 2017
Simpozij o novostih v tekstilstvu SNT 2017 bo organiziran 5.10. 2017.
Do prihodnjega petka (9.6.2017), ko je predviden nov datum seje KTOI bo potrebno razmisliti o naslovu
oz. temi simpozija. Letošnja osrednja tema simpozija bo povezana z »ZNANJEM«, saj bo predvidoma
razdeljen v posamezne sklope: Predstavitev novosti iz Techtextila 2017, izobraževanje za znanje
(povezovanje gospodarstva in izobraževalnih ustanov), strokovno sodelovanje z gospodarstvom v
okviru ITGTO.
Kot predsednica programskega odbora SNT 2017 je imenovana Mateja Kert. V okviru programskega
odbora so še Tatjana Rijavec za prvi sklop »Predstavitev novosti iz Techtextila 2017«, Alenka Pavko
Čuden za drugi sklop: izobraževanje za znanje (povezovanje gospodarstva, izobraževalnih ustanov in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Dunja Šajn Gorjanc za tretji sklop: strokovno
sodelovanje z gospodarstvom v okviru ITGTO.
Kot predsednica organizacijskega odbora SNT 2017 je imenovana Klara Kostajnšek.
Ad. 3 Objava prispevkov iz AUTEX 2016
Potrebno je preučiti možnosti, sploh glede pridobivanja soglasij posameznih avtorjev prispevkov, ki so
bili objavljeni v okviru konference AUTEX 2016, za morebitno spletno objavo prispevkov v okviru tujih
baz.
Ad. 4 Posvetovalni obisk - rezultati
Na posvetovalnem obisku so sodelovali Petra Forte Tavčer, Andrej Demšar, Alenka Pavko Čuden in
Mateja Kert.
Na posvetovalnem obisku so bili prisotni predstavniki UL, predstavniki NTF, študentov in člani
posvetovalne skupine (zunanji strokovnjaki).
Na posvetovalnem obisku so bila izpostavljena štiri področja in sicer: SISTEM KAKOVOSTI, ŠTUDIJSKI
PROGRAMI, INTERNACIONALIZACIJA, POVEZOVANJE.
SISTEM KAKOVOSTI: Na nekaterih članicah imajo prodekana in strokovno službo s področja kakovosti.
Pri nas se bo na podlagi priporočil in lastnega vzgiba po okrepitvi, utrdilo področje kakovosti v smeri
vzpostavitve celotnega sistema kakovosti.
ŠTUDIJSKI PROGRAMI: Bil je podan predlog akreditacije programa v tujem jeziku, motivirati je potrebno
zaposlene v smeri kakovosti in povezovanja z industrijo, da bi bila še bolj intenzivna. Podane so bile
tudi smernice k ustanovitvi Strateškega sveta na temo povezovanja z industrijo.

Pri tem je predstojnica podala pobudo k pripravi magistrskega programa NTO-M v angleškem jeziku, ki
bi bil namenjen za tuje študente.
INTERNACIONALIZACIJA: V okviru internacionalizacije so bile podane pobude v smeri mednarodne
akreditacije deficitarnih programov v smeri povečanega vpisa na takšnih programih. Celotna NTF bi v
tej smeri tudi pripravila predstavitveno zgibanko v angleškem jeziku.
POVEZOVANJE: Podani so bili predlogi v smeri ustanovitve ti. komisije za povezovanje, ki bi skrbela za
povezovanje zaposlenih, organizirala letne akademske zbore, vzpostavila povezavo med pedagoškimi
delavci, nepedagoškimi delavci in delavci skupnih služb, vzpostavila prostor za druženje.
Ad. 5 Poročilo s senata NTF
Dosedanja dekanja Petra Forte Tavčer je odstopila od kandidature za dekana. Za dekana NTF je bil
izvoljen Boštjan Markoli iz OMM.
V juniju bo znano glede kandidata za predstojnika OTGTO. Izvedene bodo ponovne volitve.
Ad. 6 Razno
a. Erasmus izmenjave:
V zimskem semestru š.l. 2017/18 bodo prišli trije študentje iz Ege University
V mesecu maju so bili izvedeni trije obiski v okviru Erasmus+ izmenjav:
- Ivana Salopek Čubrić, TTF, Univerza v Zagrebu, Hrvaška (22.5.-24.5.2017)
- Susan Reichelt, Sam Huston State University, State of Texas, ZDA (enodnevni obisk 25.5.2017)
- Iuliana Gabriela Lupu, Mariana Ichim, Elena Codau, Faculty of Textiles, Leather and Industrial
Management, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romunija (26.5.-2.6.2017)
Napovedani pa so še naslednji obiski za mesec junij in oktober:
- Kucukcapraz Dicle Ozdemir, Suleyman Tulga Telli, Suleyman Demirel University, Turčija (18.6.23.6.2017)
- Ali Maralcan, Namik Kemal University, Turčija (23.10.-27.10.2017)
b. Raztezalna naprava iz L-111, kjer so potekale vaje iz predmetov Preje in Načrtovanje prej se
preseli v Tkalnico (po preureditvi).
c. Knjiga za vpisovanje prisotnosti sodelavcev Mehanskega laboratorija bo po izpraznitvi L-111
nameščena v P-017 (bivši P-4).

Zapisala: Dunja Šajn Gorjanc

