ZAPISNIK 74. SESTANKA KATEDRE ZA TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO,
z dne 1.6.2018
Prisotni:
B. Simončič, M. Bizjak, A. Demšar, M. Gorjanc, S. Kek, K. Kostajnšek, A. Pavko Čuden, T.
Podbevšek, T. Rijavec, D. Šajn Gorjanc, B. Tomšič, A. Vilar, Ž. Zupin
Dnevni red sestanka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pregled predmetnika 2018/19; predlogi, spremembe, izbirni predmeti,
delavnice za dijake (29.8.2018),
Zotkini talenti 2018,
študijski red,
Erasmus,
tekstilec,
razno.

Ad.1 pregled predmetnika 2018/19
Pregledal se je predmetnik za leto 2018/19 za nosilce in izvajalce predmetov. Usklajevalo se je
spremembe in predloge posameznikov.
A. Pavko Čuden in D. Šajn Gorjanc, kot skrbnici programa pregledata vse ure nosilcev, ter
preverita ali so z dokumentom usklajene.
Omenjena je bila vprašljiva vsebina statistike za TOI – temu bo namenjen poseben sestanek.
Izpostavljen je bil problem pri predmetih 4b in sicer zaradi neusklajenosti z nosilci s KOTO. Na
takšen način, kot je potekal program do sedaj, se ne more izvajati predmeta in se ga posledično
ne more oceniti. Pred modno revijo pouk zastane – ne poteka, kasneje pa študenti ne hodijo
na predavanja, vaje, konzultacije. Premalo je sodelovanja/komunikacije med tehnologi in
oblikovalci. Kdor sodeluje pri predmetu bi moral biti povabljen in biti prisoten pri
predstavitvah. Zato se predlaga pred začetkom semestra sestanek vseh nosilcev/mentorjev na
predmetu, da se dogovorijo za načrte in potek dela.
Ad.2

delavnice za dijake

29.8.2018 bodo na našem oddelku potekale delavnice za dijake. Delavnice so namenjene
»neopredeljenim« torej tistim dijakom, ki ne vedo kam bi šli študirat. Gre za dobre dijake, ki
ne vedo kam bi se usmerili. Delavnice so za celoten NTF in trajajo uro in pol. Ne gre za
predstavitev v stilu informativnega dne temveč za delavnico preko katere bi šlo za spoznavanje
materialov in tehnologije. Predstavljali naj bi sodobne tehnologije.
Delavnice potekajo pod vodstvom kariernega centra, pod taktirko T. Premelc kot
moderatorke. Na naši katedri prevzame vodenje in zbiranje idej komisija za promocijo,

natančneje Ž. Zupin, ki nas obvešča in koordinira dogodek. V kratkem nam bo poslala
preglednico, v katero naj vsak, ki ima kakšno idejo na temo delavnice, to tudi vpiše.
Prva ideja je bila predstavitev kreativne delavnice in s tem kompleksnost celotnega NTF, kjer
se združuje materiale in kompozite: avto (kjer je vključen tekstil, materiali, gorivo, sestava…..)
Zbiranje idej bo potekalo do konca tedna in sicer do 8.6.2018.
Ad.3 Zotkini talenti 2018
V soboto 9.6.2018 bo v Cankarjevem domu potekala slovesna razglasitev rezultatov državnih
tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnično kulturo
Slovenije (ZOTKS) - Zotkini talenti. Prireditev je namenjena najboljšim mladim talentom, ki so
se s svojim znanjem, sposobnostmi, inovativnostjo in ustvarjalnostjo izkazali na tekmovanjih
iz znanja in srečanju mladih raziskovalcev v letošnjem šolskem letu.
Pred prireditvijo bo potekala tudi aleja tehniških in naravoslovnih fakultet – med njimi se bo
predstavila tudi naša fakulteta. Gre za predstavitev fakultete mlajšim otrokom s
predstavitvami, letaki, brošurami, panoji, interaktivnimi igrami, (uporabili naj bi material iz
informative, obrtnega sejma …ipd).
Prireditev bo trajala 3 ure od 13h-16h. Našo katedro bo predstavljala A. Pavko Čuden, grafiki
bodo imeli študenta.
V petek se naknadno dogovorimo glede materiala in realizacije – v soboto se pripravi prostor
za predstavitev v CD (na voljo so 2 mizi, 4 stoli in 2 panoja).
Ad.4 študijski red
Glede na predhodno poslan študijski red – ni bilo posebnih pripomb ali predlogov.
Katedra KTOI se je opredelila za predlog 2.
(Predlog 2:
Izvajalec izpita lahko študentu, ki krši pravila Študijskega redu UL o preverjanju in
ocenjevanju znanja, kot
pedagoški ukrep pri preverjanju in ocenjevanju znanja, prepove nadaljevanje preverjanja
znanja in njegov izdelek
takoj oceni z negativno oceno.
Navedeno kršitev izvajalec izpita evidentira kot zaznamek na prijavnici za izpit oziroma na
izpitnem seznamu.«)
Ad.5 Erasmus
Na 1. stopnji se je odmrznilo predmete, ki so jih nekateri erasmus študenti želeli izbrati. Dve
študentki se je zavrnilo, ker je bilo njuno znanje angleščine pod ustreznim nivojem.
Imamo 6 resnih kandidatov, katere koordinira M. Štrakelj.

Po mailu - tako na katedro, kot na posamezne nosilce ter pisarno pišejo študenti, ki bi želeli
vpisati doktorski študij na naši fakulteti. Na spletni strani UL so podrobno opisani vsi podatki
in zahteve za doktorski študij tujih študentov.
Vprašanja, ki so se postavila na sestanku so bila: Kaj s takimi študenti (dr. študij je namreč
plačljiv). Ali se podpre študente, da pridejo za cel semester ali lahko pridejo samo raziskovalno
(npr. 2 meseca) – za razliko od dodiplomskih?
Iz Češke imamo študenta, ki je prišel na prakso preko raziskovalne mobilnosti za doktorske
študente.
Dobro bi bilo, da se v čim večjem številu povabi profesorje iz tujih univerz, da pošljejo svoje
študente v okviru erasmus izmenjave –na takšen način bi lahko tudi mi poslali naše študente
k njim. Ker delo z omenjenimi študenti ni plačano, se lahko kompenzira z izmenjavo
študentov/raziskav ter si na takšen način poveča znanstvene točke (članki, prispevki na
konferencah, ipd..).
Kljub temu, da delo z erasmus študenti ne prinaša direktnega plačila – dobi fakulteta na ta
račun denar iz različnih stebrov (internacionalizacija, ipd).
Katedra se strinja, da vzamemo doktorsko študentko iz Ege Univesity, da pride na izmenjavo.
Ad.6 Tekstilec
Ker je delo urednika samo za enega človeka vse preveč obremenjujoče, bo zato imela revija
Tekstilec področne urednike.
Glavna urednica in koordinatorka bo še vedno T. Rijavec.
Področni uredniki bodo sledeči:
B. Simončič
B. Tomšič
A. Demšar
A. Pavko Čuden
M. Bizjak
Avtor mora popraviti vsebino, ki jo recenzent predlaga ali pa jo mora le-ta utemeljiti zakaj ne.
Predlog urednice je bil, da bi objavili tudi povzetke diplom naših študentov. Katedra je potrdila
samo seznam naslovov diplom v slovenščini in angleščini – brez imen.
Ad.7 razno
Pojavilo se je vprašanje kako obvestiti oz. voditi seznam ljudi ter obveščanje iz seznama zaradi
varstva podatkov. Seznam se mora pridobiti s privolitvijo posameznikov. O tem se bo potrebno
pozanimati pri pravniku.
Zapisala: Klara Kostajnšek
V Ljubljani 4. 6. 2018

