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FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.
S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostali notranjih in zunanjih
sodelavcev fakultete.
Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za
sodelovanje s fakulteto.
Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ).
Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si

INFORMACIJE

Kronika dogodkov na FOŠ za januar in februar 2011
2010-12-21: FOŠ e-novice 07/2010
2010-12-23: Seja Senata FOŠ 13/2010
2010-12-24: Informativni dan
2011-01-11: Seja Senata FOŠ 01/2011
2011-01-13: Doktorski kolokvij: Razumevanje in pogledi na organizacijo in menedţment
2011-01-21: Udeleţba FOŠ na Informativi '11
2011-01-22: Udeleţba FOŠ na Informativi '11
2011-01-28: Izredne volitve člana v Študentski svet FOŠ
2011-02-02: Informativni dan na Višji strokovni šoli Breţice
2011-02-10: Začetek teka 1. prijavnega roka za vpis na VS študijski program 1. stopnje
2011-02-11: Informativni dan
2011-02-12: Informativni dan
2011-02-15: Najava 1. Akademskega foruma
2011-02-17: Seja Senata FOŠ 02/2011
2011-02-19: Udeleţba FOŠ na Infovikendu v Situli
2011-02-21: Seja Upravnega odbora FOŠ 01/2011
2011-02-28: FOŠ e-novice 01/2011

Seje Senata FOŠ 13/2010, 01/2011 in 02/2011
V zadnjih dveh mesecih so na FOŠ potekale 3 seje Senata, in sicer 23. decembra 2010, 11. januarja
in 17. februarja 2011.
23. decembra 2010 je potekala zadnja seja Senata v koledarskem letu 2010. Senatorji so potrdili
rokovnik sej Senata za leto 2011, sprejeli so Poslovnik Senata, spremembe Statuta in Pravilnik o
izdaji diplom FOŠ.
Prva seja Senata v koledarskem letu 2011 je potekala 11. januarja, in sicer na dopisen način, na
kateri so senatorji potrdili spremembe in čistopis Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih
del. Ker so navodila temeljna pri pisanju del na FOŠ, študente naprošamo, da jih pazljivo preberejo in
jih pri svojem delu natančno uporabljajo, celoten Akademski zbor pa prosimo, da študente nanje
opozorijo in jih animirajo za doslednost pri uporabljanju zapisanih pravil.

Navodila so objavljena v spletnem referatu in na spletni strani FOŠ.
Druga seja Senata v letu 2011 pa je potekala 17. februarja. Na njej so senatorji potrdili realizacijo
letnega delovnega načrta za leto 2010 in letni delovni načrt za leto 2011.

3. doktorski kolokvij: Razumevanje in pogledi na organizacijo
V četrtek, 13. januarja 2011 je potekal ţe tretji doktorski kolokvij z naslovno temo »Razumevanje in
pogledi na organizacijo in menedžment«, ki jo je predstavil dr. Jožef Ovsenik. Ključni poudarki
tematike so bili organizacija kot fenomen, organizacija v razmerah kriznosti današnjega časa in izzivi
ter priloţnosti študija fenomena organizacije.
Uradnemu delu je sledilo še neformalno razpravljanje o predstavljeni tematiki, v katero so se
študentje aktivno vklopili.
Predstavljena tema je bila izredno dobro sprejeta in s strani udeleţencev ocenjena kot odličen primer
za naslednje doktorske kolokvije.
Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani FOŠ, kjer je objavljeno tudi gradivo, ki je bilo
obravnavano, na spletni strani pa so objavljeni tudi prispevki z vseh doktorskih kolokvijev, ki smo jih
do sedaj izvedli.

Udeležba FOŠ na Informativi '11
V petek in soboto, 21. in 22. januarja 2011, je med 9. in 18. uro na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani potekal vseslovenski sejem izobraţevanja, štipendiranja in zaposlovanja – INFORMATIVA
'11, na katerem je sodelovala in se predstavila tudi Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu, ki je nastopala pod sloganom Študiraj v Novem mestu, skupaj s Fakulteto za informacijske
študije, Fakulteto za industrijski inţeniring, Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto in
Društvom novomeških študentov.
Priprave na udeleţbo so potekale ţe od novembra 2010, saj smo se sodelujoči, s katerimi smo
nastopali pod sloganom Študiraj v Novem mestu, morali dogovoriti in uskladiti glede postavitve in
ureditve razstavnega prostora, slogana, promocijskega materiala, nastopa in predstavitve fakultet v
Novem mestu.
Na sejmu smo obiskovalcem, ki so bili tako dijaki in študenti kot tudi zaposleni, ki bi s študijem radi
nadaljevali, predstavili univerzitetni prostor v Novem mestu, moţnosti študija in študijskih programov
v Novem mestu ter seveda našo fakulteto. Zelo smo bili veseli, da smo srečali kar veliko število
obiskovalcev, ki so bili seznanjeni z obstojem naše fakultete in so na sejem prišli po informacije o
vpisu v naše programe. S tem smo dobili le še dodatno potrditev, da gre tako promocija kot tudi sam
razvoj naše fakultete v pravo smer.
Obiskovalci sejma so lahko sodelovali tudi v nagradni igri za številne nagrade. Ţrebanje je potekalo
27. januarja, ko smo izţrebali 35 nagrajencev.
Več si lahko preberete na spletni strani FOŠ.

Izredne volitve v ŠS FOŠ
V petek, 28. januarja 2011 so potekale izredne volitve v Študentski svet FOŠ, in sicer za 1 člana –
predstavnika magistrskega študijskega programa. Kandidaturo je vloţila ena kandidatka. Volitve so
potekale med 15. in 16. uro, volitev pa so se v največjem številu udeleţili študentje magistrskega
študija, ki so tudi volili predstavnika svoje stopnje študijskega programa. Po poročilu volilne komisije o
izvoljenih kandidatih je bila izvoljena kandidatka Simona Hotujec, študentka 1. letnika
magistrskega študija.
Ţelimo ji, da se bo aktivno vključila med obstoječe člane ŠS in bo svoje poslanstvo, ki ji je bilo

zaupano s strani študentov, dobro izkoristila.

Informativni dnevi na FOŠ
V petek, 11. in soboto, 12. februarja 2011, so tako kot po celotni Sloveniji tudi na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu potekali informativni dnevi. Obiskovalcem so dekan fakultete,
prodekan za znanstveno - raziskovalno delo, prodekanja za kakovost in strokovna sodelavka
predstavili fakulteto, programe Menedţment kakovosti prve, druge in tretje stopnje, ključne aktivnosti
na fakulteti, vpisne pogoje in način prijave na ţeleni študij ter odgovorili na posamezna vprašanja
zainteresiranih za vpis.
Z obiskom smo bili zelo zadovoljni, saj so se ga udeleţili tako v dopoldanskem kot tudi popoldanskem
času in ne le kandidati za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ampak tudi
interesenti za vpis na študij druge in tretje stopnje.
S strateškim načrtom smo si zadali cilj, da letošnjo jesen vpišemo 60 novih študentov, kar bi
pomenilo, da bi dosegli skupno številko 90 študentov. Cilj je visoko postavljen. Računamo predvsem
na velik interes in tudi vpis diplomantov višjih strokovnih šol iz naše regije.

Seja 01/2011 Upravnega odbora FOŠ
V ponedeljek, 21. februarja 2011 je potekala prva seja Upravnega odbora FOŠ v tem koledarskem
letu. Člani so sprejeli Poslovnik UO, Sklep o povračilu prevoznih stroškov za udeleţbo pri delu
organov FOŠ, letno poročilo za leto 2010 in letni delovni načrt za leto 2011.

Realizacija delovnega načrta za leto 2010
V okviru realizacije poslovne politike in ključnih usmeritev FOŠ v letu 2010 smo ugotovili, da je bil
sprejet in udejanjen strateški načrt FOŠ, vzpostavljeno je bilo intranetno omreţje v sklopu spletnih
strani FOŠ, uspešno je bila izvedena priprava na študijsko leto 2010/2011, izvedenih je bilo 9
akademskih večerov, začela je izhajati znanstvena revija IJOS, oblikovan je bil konzorcij strateških
partnerjev fakultete, izveden je bil 22. Mednarodni forum odličnosti in mojstrstva in uspešno je bil
izveden začetek izvedbe študija prve generacije študentov na FOŠ. Realiziran ni bil le načrt za
pridobitev koncesije za izvajanje študijskih programov. Razlog za to je v politiki pristojnega
ministrstva, ki ni izdalo potrebnega razpisa za podelitev koncesije visokošolskim zavodom.
V okviru realizacije strateških ciljev FOŠ smo ugotovili, da so cilji zastavljeni glede na študijsko (torej
2010/2011) in ne koledarsko leto, zato o končni realizaciji še ne moremo govoriti. Glede realizacije
ciljev do konca leta 2010 so bili le ti v večji meri realizirani.
V okviru načrta dela smo ugotovili, da je bila večina nalog izvedena, naloge, ki so bile zastavljene za
daljše časovno obodbje, se izvajajo, tri aktivnosti pa so bile zamaknjene v leto 2011.

Sprejeli smo letni delovni načrt za leto 2011
Senat in Upravni odbor FOŠ sta sprejela letni delovni načrt za leto 2011. Najpomembnejše aktivnosti,
ki smo si jih zadali z letnim delovnim načrtom za leto 2011, so predvsem povečanje števila študentov,
začetek študija na I. stopnji, povečanje aktivnosti na področju RRD, kar se bo doseglo predvsem s
povečanjem števila zaposlenih tako na fakulteti kot tudi na IOM, ter z izvajanjem trţno usmerjenih
aplikativnih projektov. V te aktivnosti se bodo vključevali tudi študentje doktorskega študija. Z izvedbo
internih projektov se bodo izvedli posamezni razpisi, s katerimi se bo animiralo naše študente, da v
sklopu magistrskih in doktorskih nalog raziščejo in modelirajo rešitve za razpisane teme.
Ključne usmeritve politike odličnosti za leto 2011 so predvsem: udejanjanje strateškega načrta FOŠ,
optimiranje dela Inštituta za poslovno odličnost (IPO), izvedba 23. Mednarodnega foruma odličnosti in
mojstrstva, izvedba 1. mednarodne znanstvene konference FOŠ, uspešna priprava in začetek
izvedbe študija prve generacije prve stopnje (VS), vključevanje študentov v razvoj in izvedbo internih
projektov FOŠ, vzpostavitev knjiţnice FOŠ, vzpostavitev sistema evalvacije projektov, doseči
finančno stabilnost poslovanja, proaktivno delovanje pri kreiranju in krepitvi Univerzitetnega prostora

Novo mesto (UNM), vzpostaviti organizacijo Forumov dobrih praks (ti bi bili odprtega tipa, kjer bi se
organiziralo panele 3-5 oseb, sodelovali bi predstavniki odličnih organizacij in tudi naši študentje, ki bi
predstavili določeno temo, o kateri bi nato stekla krajša diskusija), pridobitev certifikata ISO 9001 in
širitev seznama strateških partnerjev.

Napoved in vabilo k posvetovanju:
Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja
- prispevek k univerzitetnemu prostoru
V ponedeljek, 7. marca 2011 bo med 9. in 16. uro v Banketni dvorani Hiše kulinarike in turizma
Zavoda Grm Novo mesto (Glavni trg 30) potekalo posvetovanje: Inovativni pristopi k regijskemu
razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja – prispevek k univerzitetnemu prostoru, v katerem
bodo sodelovali ţupani, gospodarstveniki, poslanci in dekani visokošolskih zavodov Bele krajine,
Dolenjske in Posavja. Organizirani bodo paneli in razprave o moţnih in potrebnih inovativnih
usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja. Posvet organizira Društvo Dolenjska
akademska pobuda ob sodelovanju visokošolskih zavodov naše regije: Fakulteto za organizacijske
študije v Novem mestu, Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteto za industrijski
inţeniring, Novo mesto, Fakulteto za poslovne in upravne vede Novo mesto, Visoko šolo za
upravljanje in poslovanje Novo mesto, Visoko šolo za tehnologije in sisteme Novo mesto, Visoko
šolo za zdravstvo Novo mesto in Razvojno raziskovalnim inštitutom Grm Novo mesto.
Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani FOŠ.
Vljudno vabljeni!

