Zapisnik 70. sestanka KTOI z dne 2.2.2018
Prisotni: Demšar, Simončič, Zupin, Špička, Rijavec, Podbevšek, Šajn, Vasiljević, Štular, Golja, Kek,
Bizjak, Leskovšek, Stergar
Dnevni red:
Ad. 1

informativni dan
Habilitacije
Razisk. dejavnost
Poročilo s kolegija OTGO
Razno

Informativni dan

Dogovorjeno je bilo, da se predstavitev študijskih programov za bodoče študente izvede v P 105. Živa
Zupin ima predstavitve tako v petek kot soboto. Določene so bile predstavitvene točke (tkalnica,
pletilnica, preizkuševališče, teh. laboratorij, konfekcija) ter odgovorni sodelavci, ki bodo dijake
pričakali na njih. Dijakom bomo razdelili tudi prilogo revije Tekstilec.
Ad. 2 Habilitacijske zadeve
- Mateja Bizjak je bila ponovno izvoljena v izredno profesorico. Živa Zupin mora oddati vlogo za
habilitacijo.
- na 4. seji senata NTF z dne 25.1.2018, je bil potrjen čistopis dokumenta Interpretacija meril za
volitve v nazive visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL. Merila niso
veljavna do potrditve na HK UL.
- HK UL je sprejela dopolnitev 82. člen Meril, in sicer se doda: »V postopkih za izvolitev v naziv
docenta ali znanstvenega sodelavca ter izrednega profesorja ali višjega znanstvenega sodelavca naj
bo vsaj eden od poročevalcev habilitiran in zaposlen na drugi članici, izjemoma pa je lahko ob
posebni utemeljitvi habilitiran tudi na članici. V postopkih za izvolitev rednega profesorja mora biti
vsaj eden od poročevalcev habilitiran in zaposlen na drugi Univerzi«. Mateja Bizjak je opozorila, da
je kolegij predlagal da se ponovno ovrednoti pedagoško delo in da se začnejo aktivnosti na tem
področju.
Ad. 3 Raziskovalna dejavnost
Pripravlja se prenova službe ZRD.
Ponovno je potrebno podati seznam prioritet za nakup raziskovalne opreme za obdobje 2018-2021.
Do naslednjega sestanka moramo poslati predloge za nakup.
Odprt je razpis ARRS – Paket 17. Odprt je razpis za izbor mentorjev mladim raziskovalcem za leto
2018. Odprt je razpis za izbor mentorjev MR+, ki velja za raziskovalce, ki so doktorirali v letih od 2001
do 2007.
Ad. 4 Poročilo s kolegija OTGO

Mateja Bizjak je opozorila, naj se do 9.3.2018 podajo predlogi imen zaslužnih profesorjev in ostalih
sodelavcev za nagrade. Predloge pripravimo do naslednjega sestanka.
Do naslednjega sestanka tudi razmislimo, če bomo v letu 2018 pripravili poletno šolo. To je
pomembno za sodelovanje z okoljem.
Doktorski študijski programi se s treh let podaljša na štiri leta. V skladu s pravilnikom o doktorskem
študiju bo predstavitev rezultatov pred javnim zagovorom doktorskega dela obvezna za vse študente.
Predstavljen je bil predlog financiranja. Merila za razdelitev sredstev RSF se še usklajujejo. Po
rebalansu proračuna UL in članic se bodo sredstva RSF razdelila v skladu s kriteriji, ki še niso
opredeljeni.
Pravilnik o založništvu OTGO ni bil sprejet, ker bo pripravljen za celotno NTF
Ad. 5 Razno
Časopisni svet revije Tekstilec predlaga, da bi naročnikom dali v tiskani obliki zgolj prilogo, znanstveni
del pa bi bilo možno prejeti v PDF formatu. Andrej Demšar je opozoril na dogodek, ki bo potekal 15.
3. 2018 na Gospodarski zbornici. Namen dogodka bo predstavitev podjetij in druženje z namenom
povezovanja s podjetji. Povabljeni bodo predstavniki tekstilnih podjetij, univerz, itd. Zaželena je čim
večja udeležba.

Dne 7.3.2018
Zapisal : Tomaž Stergar

