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FOŠ e-novice
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o
o
o
o

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.
S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostali notranjih in zunanjih
sodelavcev fakultete.
Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za
sodelovanje s fakulteto.
Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Andreja Češarek ( andreja.cesarek@urs.si ).

INFORMACIJE

Razpis magistrskega in doktorskega študija
Na dopisni seji Senata FOŠ smo 19. marca 2010 sprejeli besedili razpisov za izvedbo magistrskega
in doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti. Razpisa vsebinsko povzemata
definicije akreditacijskega elaborata FOŠ dodane so le tabele z razpisanimi študijskimi mesti.
Za oba programa bomo 27. maja in 9. septembra 2010 v Novem mestu izvedli tudi informativna
dneva. Na magistrski stopnji bomo razpisali 30 mest v prvem letniku izrednega študija, na doktorski
stopnji pa 4 mesta v prvem letniku in 14 mest v drugem letniku.
V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu morajo javni in
koncesionirani visokošolski zavodi do 1. aprila 2010 posredovati sklep pristojnega organa, s katerim
se potrjuje razpis, pa tudi samo vsebino razpisa za vpis v podiplomski študij v študijskem letu
2010/11. Kljub temu da FOŠ ni niti javni niti koncesionirani visokošolski zavod smo zaprosili za
soglasje k razpisoma, saj s tem v nadaljevanju pridobimo možnost kandidiranja na razpise za
subvencioniranje študija.

Polona Briški kot predstavnica delodajalcev imenovana v UO FOŠ
V mesecu januarju smo Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) naprosili, da iz
kroga poslovno odličnih organizacij naše regije, posreduje predlog kandidata za predstavnika
delodajalcev v Upravnem odboru FOŠ. Tako se je UO FOŠ kot nova članica pridružila Polona
Briški, ki v podjetju Trimo d.d. skrbi za razvoj in vzdrževanje sistema odličnosti. Je vrhunska
poznavalka modela odličnosti EFQM in ocenjevalka po tem modelu z evropsko licenco.

05/2010 Seja Senata FOŠ bo 14. aprila 2010 ob 14.00
Četrta letošnja seja senata bo imela tri osrednje točke. V prvi bomo obravnavali predlog Pravilnika o
diplomski in magistrski nalogi. Predlog je oblikovan na osnovi identičnega in že sprejetega pravilnika
na FIŠ in FUDŠ. Ker je jedro akademskega zbora na vseh treh fakultetah sorodno, se nam zdi
smiselno senatu predlagati sprejem čim bolj identičnega pravilnika. Enak pristop smo uporabili tudi
za Pravilnik o doktorskem študiju, tako da bo senat dobil v obravnavo soroden tekst, kot že velja na
FIŠ in FUDŠ. V tretjem vsebinskem sklopu pa bomo obravnavali prispele vloge za izvolitve v nazive.
Ker je istega dne ob 16.30 predviden tudi Akademski večer s prof. dr. Berovičem, bomo senatorje
povabili še na prijetno večerno druženje.

Akademski večeri postajajo odmevna stalnica
FOŠ kot soorganizator in skrbnik akademskih večerov z veseljem ugotavlja, da ta druženja postajajo
čedalje bolj obiskana in odmevna. Sledimo mesečni dinamiki in naši nameri, da vedno ponudimo
zanimivega animatorja in predvsem zanimivo temo. Zelo smo veseli obiskov naših študentov, članov
naših akademskih zborov, članov DAP in v zadnjem obdobju tudi aktivne udeležbe vidnih
predstavnikov lokalnega gospodarstva in politike.
Kronologija akademskih večerov (AV) je naslednja:
1. AV (20. januar 2010): Prof. dr. Jože Gričar - Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje
konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih
laboratorijev
2. AV (24. februar 2010): Prof. dr. Miroslav Bača - Biometrija - med varnostjo in zasebnostjo
3. AV (24. marec 2010): Prof. dr. Frane Adam - Lokalna in regionalna razvojna jedra
4. AV (14. april 2010): Prof. dr. Marin Berovič - Farmacevtske učinkovine gliv
5. AV (25. maj 2010): Izr. prof. dr. Mojca Novak – Kakovost visokega šolstva
Vse ostale podrobnosti si prosim oglejte na: http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/akademski_veceri/
Posebej poudarjamo zanimivost aprilskega AV, ki je obarvan z biotehnologijo predvsem pa vam
priporočamo obisk majskega AV, ko bomo gostili vršilko dolžnosti direktorice Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Vabljeni na 22. Foruma odličnosti in mojstrstva Otočec (20. in 21. maj 2010)
Na Otočcu bomo 20. in 21. maja 2010 organizirali že 22. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva
in že 14. Konferenco zmagovalcev EFQM. Naslov tokratnega srečanja je Etičnost razmišljanja in
delovanja pri uveljavljanju strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva.
Kot vedno do sedaj se bomo tudi tokrat potrudili, da bomo razširili in poglobili znanje s področja
univerzalne odličnosti in mojstrstva, s posebnim poudarkom na etičnosti. Prav tako bomo raziskovali,
kako ta pomembna sestavina vpliva na procese odličnosti in mojstrstva.
Prepričani smo, da bomo našim spoštovanim udeležencem ponudili nove spodbude za uspešno
delo in radostno življenje. Zato smo na 22. forum in 14. Konferenco zmagovalcev EFQM povabili
priznane domače in tuje strokovnjake.
Skupaj bomo iskali najboljše poti za rešitev iz velikih težav na področju globalne ekonomije in drugih
človekovih dejavnosti ter pri tem upoštevali tudi usmeritve Otoške strategije uveljavljanja univerzalne
odličnosti in mojstrstva.
Vse ostale podrobnosti si prosim oglejte na: http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/2010/
Tako kot lansko leto bomo tudi letos omogočili brezplačno udeležbo petim študentom iz vsake
fakultete (FIŠ, FUDŠ, FOŠ…).

