Zapisnik 76. sestanka KTOI, z dne 25.9.2018

Prisotni: P. Forte Tavčer, B. Simončič, M. Bizjak, M. Gorjanc, A. Demšar, B. Golja, Ž. Zupin, D.
Šajn Gorjanc, K. Kostajnšek, S. Kek, T. Rijavec, M. Kert, M. Leskovšek, T. Podbevšek, D. Štular,
D. Leskovšek, T. Stergar, A. Vilar
Dnevni red sestanka:
o pedagoška dejavnost (pozdrav brucem, tutorji, priprava na pouk)
o poročilo s senata NTF, kolegija dekana in kolegija OTGO,
o razno

Ad.1.
Pedagoška dejavnost











V ponedeljek 1.10.2018 se prične pouk. Na programih NTO, TOI in OTO bomo
pozdravili 1. letnike (bruce) skupaj ob 13.00 uri v predavalnici P-206. Na programih
GIK in GMT bodo bruce pozdravili ob 14.00 uri. Na pozdravu brucev bodo prisotni
predstojniki, tutorji učitelji in tutorji študentje prvih letnikov. Temu bo sledil pozdrav
brucem na Kongresnem trgu, ki ga kot vsako leto organizira UL.
Za Erasmus študente bo v ponedeljek, 1.10.2018 sprejem ob 12.00 uri, v predavalnici
P-11 na Aškerčevi
Tutorji učitelji prvih letnikov na KTOI v š.l. 2018/19 so: Tatjana Rijavec za 1. letnik NTO
program, Dunja Šajn Gorjanc za 1. letnik TOI program in Marija Gorjanc za 1. letnik
NTO-M program. Tutorji študentje bodo zbrani v prihodnjih dneh.
Na pozdravu brucev na Kongresnem trgu bodo v okviru predstavitve naših programov
predstavljeni tekstilni materiali. Materiale za predstavitev zbira Mateja Kert.
Število vpisnih mest za š.l. 2019/2020 zbira Majda Štrakl do 12.10.2018. Za naše
programe NTO-M, NTO in TOI, število vpisnih mest ostane enako kot v prejšnjem
študijskem letu in sicer:
- Vpisna mesta za Slovence in tujce iz EU: za NTO-M in NTO petindvajset vpisnih
mest, za TOI šestdeset vpisnih mest.
- Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: za NTO-M in NTO
pet vpisnih mest, za TOI dvanajst vpisnih mest.
- Vpisna mesta za vzporedni študij: za NTO-M in NTO tri vpisna mesta, za TOI šest
vpisnih mest.
Razpis Po kreativni poti do znanja je odprt do 25.11.2018.
Podaljšan je rok za oddajo tem za Prešernove nagrade (do 12.10.2018).

Ad. 2.
Poročilo s senata NTF, kolegija dekana in kolegija OTGO












Sredstva razvojnega sklada bodo razdeljena med oddelke. OTGO prejme 61 odstotkov
sredstev. Namembnost sredstev je za to š.l. že določena. V prihodnje bodo omenjena
sredstva namenjena za pripravo simpozijev, poletnih šol in podobno.
Spremenjen je bil Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev. Pri pripravi obremenitev je potrebno upoštevati nov »Pravilnik o delovni
in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev«.
Kadrovske zadeve: Brigita Tomšič bo od 1.10.2018 na delovnem mestu visokošolskega
učitelja.
Do 100. obletnice UL je še eno leto. Trenutno je program za sodelovanje še v pripravi.
Odobrene so bile vse vloge za praktično usposabljanje študentov na OTGO.
Za odobritev LD med pedagoškim procesom je potrebno oddati vlogo na kolegij, sploh
v primeru, ko je LD načrtovan v dneh, ko poteka pedagoški proces zaposlenega.
Pri kritju stroškov parkiranja bodo po novem delno soudeleženi tudi zaposleni, ki imajo
parkirno kartico. Predlagan mesečni strošek parkiranja je 10 EUR. Omenjen strošek se
bo ob pisni privolitvi zaposlenega trgal mesečno.
Objavil se bo razpis za delovno mesto upravnika zgradbe. Do takrat se lahko glede tega
obrnete na Mareta Eržena.

Ad.3. Razno
 Strokovni sodelavec iz službe IT Matej Fister, je vsem zaposlenim poslal e-mail glede
podpore za Informacijsko Tehnologijo in zahtevkov v tej smeri. Glede postavke iz
dopisa »Nabava računalniške opreme« je na katedri sprejet sklep, da za računalniško
opremo, kjer je načrtovana nabava iz stroškovnega mesta KTOI, se to predhodno
obravnava in potrdi na seji KTOI.
 Predsednica ŠK OTGO Mateja Bizjak, je pripravila za š.l. 2018/19 datume za oddajo in
zagovore diplomskih in mag. del. Datume je pripravila za vsako katedro posebej. Večjo
pozornost je pri tem namenila končni oddaji vezanih del in oddaji del v branje članom
komisije za zagovore, ki potekajo v mesecu septembru. Datum oddaje vezanih del v
referat je za š.l. 2018/19 petek, 23.8.2019. Predvideni datumi za oddajo diplomskih
del, ki so že potrjene iz strani mentorja v branje članom komisije pa je sicer priporočljiv
in je za študente, ki so že koristili dodatno leto, petek 14.6.2019, medtem ko je ta
datum za študente tekočega 3. letnika, petek 12.7.2019. Datumi bodo ob potrditvi
objavljeni tudi na spletni strani NTF.
 Koordinator tutorstva na NTF: Marija Gorjanc zaključuje svoj mandat. Kdor je
interesent za to funkcijo se lahko javi.

Zapisala: Dunja Šajn Gorjanc

