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FOŠ e-novice
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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, 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
Predpočitniški nagovor dekana

Spoštovani študentje, člani akademskega zbora in ostali sodelavci
Fakultete za organizacijske študije!
V teh predpočitniških dneh želim vsem skupaj izraziti moje veliko zadovoljstvo ob uspešnem
zaključku študijskih obveznosti prve generacije študentov FOŠ. Prepričan sem, da je to
rezultat udejanjanja naše osredotočenosti v odličnost razmišljanja in delovanja.
Letošnje leto smo svoje akademsko poslanstvo udejanjali v skupini devetindvajsetih
odličnih študentov. Ker smo letošnje leto bili zelo inovativno aktivni pri animiranju za vpis
nove generacije študentov, upamo, da nas bo oktobra pričakovala skupina devetdesetih
študentov. To želeno število »kupcev« smo si zapisali kot strateški cilj, v ta cilj močno
verjamemo in pričakujemo njegovo »samouresničitev«.
Upam da se z zaključkom izpitnega obdobja za vse študente začenja prijetno, sproščujoče
in ustvarjalno počitniško obdobje obnavljanja osebne energije. Prepričan sem, da bodo tudi
člani našega akademskega zbora ta čas tradicionalno izrabili za preplet počitnikovanja in
ustvarjalnega iskanja novih znanstvenih in pedagoških spoznanj. Verjamem pa tudi, da bodo
naši ostali sodelavci v teh poletnih počitniških dnevih malo upočasnili tempo, ki smo ga
živeli v tem letu dni.
Naj se vsakemu od vas in vsem skupaj zgodijo natančno takšni počitniški dnevi,
kot si jih sami želite.

Kronika dogodkov na FOŠ za junij 2011
2011-06-01: Začetek teka prvega prijavnega roka za vpis na MAG in DR študij
2011-06-03: Udeležba vodstva FOŠ na Posvetu o doktorskem študiju
2011-06-03: Seja UO FOŠ
2011-06-06: FOŠ e-novice 03/2011
2011-06-07: Kolegij dekana FOŠ
2011-06-09: Sodelovanje FOŠ na seji partnerjev Svetovalnega središča Novo mesto

2011-06-10: Seja KZRD
2011-06-16: Seja KIN
2011-06-16: 04/2011 seja Senata FOŠ
2011-06-16: Študentska tribuna FOŠ
2011-06-16: Zaključni piknik
2011-06-17: Informativni dan na Šolskem centru v Novem mestu
2011-06-23: Informativni dan FOŠ
2011-06-24: Delovni sestanek nosilcev metodoloških predmetov
2011-06-27: Posodobitev spletne strani FOŠ
2011-06-30: Zaključek prvega prijavnega roka za vpis na MAG in DR študijski program
2011-07-01: Izdelani urniki za študijsko leto 2011/2012
2011-07-08: FOŠ e-novice 04/2011

Junijski seji UO in Senata FOŠ
3. junija je na FOŠ potekala druga seja Upravnega odbora (UO) v letošnjem letu. Na seji je bil
izvoljen novi predsednik UO, doc. dr. Uroš Pinterič, ki prihaja iz vrst predstavnikov enega od
ustanoviteljev FOŠ - Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto. Na seji je bil sprejet tudi
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FOŠ ter cenik za študijsko leto 2011/2012. Sprejete
pa so bile tudi spremembe in dopolnitve ter čistopis Statuta FOŠ, ki je začel veljati 3.6.2011.
Naslednja seja UO bo sklicana v jeseni.
16. junija 2011 je potekala 5. redna seja Senata FOŠ, na kateri je bilo sprejetih kar nekaj pomembnih
sklepov. Sprejet je bil Pravilnik o anketiranju zadovoljstva študentov na FOŠ, potrjen je bil seznam
nosilcev in izvajalcev predmetov za študijsko leto 2011/2012, sprejet je bil študijski koledar za leto
2011/2012, imenovana je bila prva komisija za oceno ustreznosti dispozicije doktorske disertacije,
potrjen je bil učni načrt za predmet Poslovni nemški jezik in imenovani so bili člani komisije za
založniško dejavnost. Po seji so se Senatorji udeležili Študentske tribune, ki jo je organiziral
Študentski svet FOŠ. Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani FOŠ.

1. Študentska tribuna
V četrtek, 16.6.2011 je Študentski svet FOŠ v prostorih fakultete organiziral prvo Študentsko tribuno,
katere vsebina je bila namenjena predvsem analizi preteklega študijskega leta in oblikovanju
predlogov za izboljšanje študija na FOŠ. Prisotne študente, profesorje in strokovno osebje fakultete
sta uvodoma pozdravila predsednik Študentskega sveta, Matej Jevšček in dekan FOŠ, dr. Boris
Bukovec, animatorka samega dogodka, magistrska študentka Tereza Golenko pa je predstavila
študentski pogled na študij v prvem letu njegovega izvajanja na magistrski in doktorski stopnji.
Sprva je bila predstavljena SWOT analiza, s katero so študentje opredelili prednosti, slabosti,
nevarnosti ter priložnosti študija na FOŠ. Sledila je odprta diskusija med vsemi prisotnimi v okviru
katere so predvsem študentje FOŠ iskali priložnosti za izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen
samega dogodka. Pri podajanju predlogov in predvsem iskanju rešitev so aktivno sodelovali tudi
profesorji fakultete. Oblikovan je bil tudi kar zajeten nabor predlogov za izboljšanje študija na FOŠ.
Izpostavljeni primeri ter oblikovane rešitve so bili ključnega pomena tudi za fakulteto, ki je na podlagi
tako izvedene samoevalvacije že oblikovala seznam ukrepov, s katerimi bo zagotovila še boljšo
izvedbo študija v prihajajočem študijskem letu.
Študentski tribuni je v prijetnem vzdušju sledil še družabni piknik na drugi lokaciji. Večerja pod
kozolcem v prijetnem podeželskem okolju je bil odličen način za zadnje druženje pred poletnimi
počitnicami.

Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani FOŠ.

Informativni dnevi FOŠ
Tudi v mesecu juniju smo bili na FOŠ aktivni pri širjenju informacij o študiju na FOŠ. Informativni dan
smo izvedli na Šolskem centru v Novem mestu in na sedežu fakultete. Z udeležbo na informativnih
dnevih smo bili zadovoljni, saj s tem dokazujemo, da se glas o naši fakulteti širi tako znotraj naše
regije kot tudi na področju celotne Slovenije.
Z junijem smo tako zaključil niz informativnih dni, znova pa bomo z njimi nadaljevali po dopustih.
Vabimo pa tudi vas, da svoje prijatelje in znance seznanite z našo fakulteto in v kolikor poznate koga,
ki razmišlja o nadaljevanju študija, animirate k razmisleku o vpisu na našo fakulteto.

Zaključen 1. prijavni rok za prijavo na podiplomski študij
Med 1. in 30. junijem 2011 je potekal prvi prijavni rok prijave za vpis na magistrski in doktorski
študijski program Menedžment kakovosti. K prijavi smo povabili vse, ki so se že med letom zanimali
za študijska programa, veseli pa smo, da smo prejeli tudi prijave kandidatov, ki so o študiju na naši
fakulteti izvedeli na informativnih dnevih. Prijava v študijska programa je potekala preko elektronske
prijavnice, ki je bila objavljena na naši spletni strani www.fos.unm.si do 1.7.2011.
Po zaključku prvega prijavnega roka se je na FOŠ prijavilo skupaj (VS, MAG in DR) 27 študentov,
katerih vpis bomo izvedli v tednu med 11. in 15. julijem 2011. Drugi prijavni rok za vse tri stopnje
začne teči 22. avgusta in se bo zaključil 23. septembra 2011.

Delovni sestanek na temo izvajanja metodoloških predmetov na FOŠ
V petek, 24. junija 2011 je na FOŠ potekal delovni sestanek na temo izvajanja metodoloških
predmetov na FOŠ. Namen sestanka je bil srečanje vseh izvajalcev metodoloških predmetov na
FOŠ, predvsem pa optimiranje same izvedbe teh predmetov, tako na 1., 2. in predvsem 3. stopnji.
Na sestanek so bili vabljeni vsi nosilci teh predmetov. Uvodoma so bile najprej predstavljene
ugotovitve dosedanje izvedbe teh predmetov na FOŠ, v nadaljevanju pa so se oblikovali predlogi za
izboljšanje in večjo usklajenost pri izvedbi metodoloških predmetov, katere na FOŠ predstavljajo:
Metode kvantitativne analize, Kvalitativno raziskovanje, Magistrski raziskovalni seminar (predmeti
MAG študija), Metode triangulacije in Seminar za dispozicijo (predmeta DR študija) in Raziskovalna
metodologija (predmet na VS študiju).
Ob zaključku so prisotni izrazili zadovoljstvo nad akademsko ustvarjalno razpravo. Podana je bila tudi
pobuda, da bi se ta delovni sestanek lahko upošteval kot inicialni sestanek »Katedre za raziskovalno
metodologijo«.

14. akademski večer
V sredo, 22. junija 2011, je potekal 14. akademski večer na temo (Pre)drzna Slovenija - Nacionalni
program visokega šolstva: kaj sedaj?. Tokratni animator je bil sociolog izr. prof. dr. Borut Rončević,
direktor Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.
Predstavil je ključne poudarke sprejetega Nacionalnega programa visokega šolstva (NPVŠ), opisal
vključenost zainteresirane javnosti, opredelil povezave med NPVŠ in Univerzitetnim prostorom Novo
mesto ter na koncu poudaril, da se je v obdobju zadnjih petih let na področju visokega šolstva v
Novem mestu zgodilo zelo veliko. Čas po letu 2008 ni bil pretirano naklonjen ambicijam po ustanovitvi
Univerze v Novem mestu, kar se je izrazilo z aktualnim NPVŠ. Kljub tej nenaklonjenosti pa verjame,
da je v Novem mestu dovolj energije in kritične mase za izpolnitev vseh zahtevanih pogojev za
ustanovitve Univerze v Novem mestu.

