Zapisnik 69. sestanka KTOI, z dne 22.12.2017
Prisotni: B. Simončič, M. Bizjak, M. Gorjanc, B. Golja, Ž. Zupin, J. Vasiljević, A. Vilar, D. Šajn
Gorjanc, K. Kostajnšek, M. Leskovšek, T. Rijavec, A. Demšar, P. Forte Tavčer
Dnevni red sestanka:
 poročilo s kolegija OTGO in senata NTF,
 digitalna UL,
 razno

Zapisnik 68. sestanka KTOI je bil sprejet s popravkom pod Ad.4: zapisniki kolegija OTGO so že dalj
časa dostopni preko intraneta (dostop ni novost). P. Forte Tavčer je podala predlog, da bi bili tudi
zapisniki sestankov KTOI dostopni na intranetu.
Ad.1
Povzetek zapisnika 3. seje kolegija OTGO:
-

-

Na UL so bila sprejeta nova Merila za vrednotenja pedagoškega dela, z novimi faktorji so se
obremenitve povečale.
Prodekan za ZRD je uvedel nov način obveščanja o pomembnejih dogodkih-spletna stran NTF
Kolegij OTGO se strinja s predlogom spremenjenih Meril za izvolitev v naziv NTF.
Pomembno iz habilitacijskih meril: tudi pri ponovni izvolitvi v naziv docenta in izrednega
profesorja mora biti en zunanji poročevalec; sodelovanje v RTV prispevkih se ne točkuje več
niti kot strokovni prispevek; Mednarodna konferenca v Sloveniji se točkuje kot mednarodna
le v primeru. da ima mednarodni programski odbor in najmanj 30% tujih prispevkov.
Kolegij je potrdil Pravilnik o založništvu OTGO in cenik.

Povzetek zapisnika 3. seje Senata NTF:
-

Sprejet je bil Študijski red NTF
Sprejet je bil Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
NTF, ki bo posredovan rektorju v potrditev.
Sprejet je bil Program dela NTF za leto 2018 s finančnim in kadrovskim načrtom.
V organizacijski odbor za obeležitev 100 letnice UL je bil potrjen izr. prof. dr. Mihael Brenčič,
v programskem odboru sodeluje prof. Almira Sadar.
Za informativo bo NTF namenila več sredstev in s tem bo imela NTF večji razstavni prostor
(30 m2, 4000 EVR), pomembna je lokacija razstavnega prostora.

Ad. 2
Za potrebe analize stanja na področju didaktične uporabe IKT na članicah UL, ki poteka v sklopu
projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti, pošljejo vsi člani katedre predstavnici
KTOI doc. dr. Mariji Gorjanc čim več informacij na to temo (v pomoč so bili razdeljeni lisi z opisom
tematike).

Ad. 3
-

-

-

-

Ekskurzija v Inplet je potekala uspešno
V e-biltenu 3+23, ki je izšel 21.12.2017, je bil predstavljen triletni projekt APPLAUSE, v
katerem sodeluje tudi NTF
Še vedno so težave z delovanjem računalnikov v 5. nadstropju, kjer poteka delo na programu
Optitex (nekompatibilnost stare verzije Optitexa z Win10), potrebno bo ponovno naložiti Win
8.
Informativa – za promocijo tekstilstva bomo imeli na informativi predavanje s področja
tekstilstva, Živi Zupin se posreduje zanimive teme. Grafično oblikovanje gradiva za
Informativo prevzame študentka grafike.
P. Forte Tavčer je poročala o sestanku IRSPINa:
o IRSPIN koristi obstoječa finančna sredstva, tako da bodo vse aktivnosti v letu 2018
potekale nemoteno (šola IRSPIN, financiraje revije Tekstilec, plačilo udeležbe na
simpoziju SNT)
o V IRSPINU je le še 5 podjetij, ni več zagotovljenega fnanciranja. Po letu 2018 se bo
delovanje IRSPINA v sedanji obliki zaključilo.
P. Forte Tavčer je sporočila, da bo sredstva za zaposlitev Nine Špička, ki bo opravljala
namenske raziskave, zagotovila Belinka.
P. Forte Tavčer je obvestila, da se bo potrebno dogovoriti z oblikovalsko katedro o ureditvi
laboratorija za tisk.
Tatjana Rjavec opozori, da branost revije Tekstilec v industriji upada. Prav tako revije ne
berejo študenti, zato bi jih bilo potrebno navajati na branje strokovne revije že v času študija.

Zapisala: M. Bizjak

