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03/2012 Seja Senata FOŠ
V četrtek, 22. marca, je potekala tretja seja Senata FOŠ v letu 2012. Senatorji so sprejeli sklep o
začetku rednega postopka volitev dekana FOŠ za mandatno obdobje od 1.10.2012 do 1.10.2014, sklep o
začetku postopka volitev članov Senata FOŠ, podali so soglasje k Merilom FOŠ za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti in Aktu o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na FOŠ, razpravljali so o
možnostih uvedbe študija na daljavo ter se seznanili s podpisom konzorcijske pogodbe UNM.

Volitve novega dekana FOŠ

Volitve članov Senata FOŠ

Senat FOŠ je na svoji seji dne 22. 3. 2012 izdal
Sklep o začetku rednega postopka za izvolitev
dekana Fakultete za organizacijske študije v
Novem mestu za mandatno obdobje 1. 10.
2012 – 1. 10. 2014. Kandidate za dekana FOŠ
lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj pet
visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev,
ki so člani Akademskega zbora FOŠ. S predlogom
mora kandidat za dekana soglašati in podati pisno
soglasje.

Senat FOŠ je na seji dne 22.3.2012 sprejel tudi
Sklep o začetku postopka kandidiranja članov
Senata FOŠ, o sestavi Senata FOŠ in o izvedbi
volitev članov Senata FOŠ. Za člana Senata
FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora
z nazivom najmanj docent oz. z ekvivalentnim
znanstvenim nazivom, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno zastopanost vseh znanstvenih
disciplin ter strokovnih področij FOŠ.

Predlog kandidature se sestavi v enem izvodu
na obrazcu OBR-FOŠ-028-01 in najkasneje do 19.
04. 2012 do 12. ure dostavi na naslov fakultete.
Volitve dekana bodo potekale na seji Akademskega zbora, ki bo 15. 6. 2012.

Rok za vložitev kandidatur je četrtek, 19. 4.
2012 na OBR-027-02. Kandidate za člana Senata
FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj
trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci,
ki so člani Akademskega zbora FOŠ. Volitve članov se bodo izvedle na seji Akademskega zbora
(15.6.2012).

Informativni dnevi
V mesecu marcu smo na FOŠ ponovno začeli z intenzivnimi predstavitvenimi akcijami fakultete. Seznaniti želimo predvsem bodoče diplomante višjih šol ter zaposlene v podjetjih naše regije.
Ker se dejansko želimo čim bolj približati gospodarstvu naše regije ter natančneje predstaviti naše
študijske programe, smo se s predstavniki podjetij dogovorili za krajšo predstavitev naše fakultete v
samih podjetjih. Tako smo 27. marca obiskali podjetje Krka d.d., dogovarjamo pa se tudi za obiske
drugih podjetij (TPV d.d., Trimo d.d., Splošno bolnišnico Novo mesto,..).
V mesecu marcu smo izvedli tudi informativni dan na višji šoli v Brežicah, dogovorili pa smo se za promocijo tudi v drugih višjih šolah v naši regiji.
V četrtek, 22. marca smo izvedli še splošni informativni dan na sedežu fakultete s predstavitvijo študijskih programov Menedžment kakovosti prve, druge in tretje stopnje. Naslednji informativni dan na
sedežu fakultete bo v torek, 24. aprila ob 16. uri.
Prepričani smo, da smo z navedenimi aktivnostmi predstavili delovanje naše fakultete, naše študijske
programe in potek študija. S tem smo prispevali k širši prepoznavnosti in uveljavitvi naše fakultete v
domačem prostoru in spodbudili tiste, ki razmišljajo o nadaljevanju študija v smeri organizacije in
menedžmenta bodisi na prvi, drugi ali tretji stopnji.
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Sodelovanje FOŠ na regijskem festivalu zaTE

V ponedeljek, 5. 3. 2012, je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, skupaj z Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu in Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto sodelovala na 1. regijskem festivalu zaTE - Znanje aktivira te, ki ga je organiziral
RIC
Novo
mesto.
Na Stojnici
znanja smo udeležencem festivala predstavili študijske programe fakultet in odgovarjali na njihova vprašanja.
Ob 18.00 je imela Fakulteta za organizacijske študije v
Novem mestu tudi svojo predstavitev, kjer je strokovna
sodelavka Katja Krevs vsem zainteresiranim predstavila
študijske programe Menedžment kakovosti prve, druge
in tretje stopnje, ključne aktivnosti na fakulteti, vpisne pogoje in način prijave na želeni študij ter odgovorila na posamezna vprašanja zainteresiranih za vpis.

20. akademski večer
V sredo, 21. marca 2012, je potekal že 20. akademski večer z naslovom
“Računalniška analiza šahovskih prvakov”. Tematiko je predstavil akademik,
prof. dr. Ivan Bratko.
Kdo je najboljši šahist vseh časov? To vprašanje pogosto vznemirja ljubitelje šaha. Vprašanje je posebej težko, saj zahteva primerjavo med igralci različnih obdobij, ki se nikoli niso srečali za šahovnico. V tem predavanju bo predstavljena primerjava svetovnih prvakov z računalniško analizo njihovih partij.
Rezultati so mnoge zelo presenetili.
Akademik prof. dr. Ivan Bratko je redni član SAZU, profesor računalništva
na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter vodja Laboratorija za umetno inteligenco. Njegovo najbolj znano delo je knjiga Prolog Programming for Artificial Intelligence (4. izdaja
Addison Wesley 2011).
Več o tem in vseh preteklih akademskih večerih si lahko ogledate na naši spletni strani.
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POSVETOVANJE 2012: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju
Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja ustvarjanje čezmejne regije odličnosti
V ponedeljek, 26. marca 2012 med 9. in 16. uro je v konferenčni dvorani Podjetniškega inkubatorja
Podbreznik, potekalo Posvetovanje 2012 z naslovom: »Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele
krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - ustvarjanje čezmejne regije odličnosti«, ki so ga
organizirali društvo Dolenjska akademska pobuda, Razvojni center Novo mesto in Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. Udeleženci posvetovanja, med katerim je bil tudi dekan FOŠ, izr. prof.
dr. Boris Bukovec, so poudarili nujnost vzpostavitve večjega čezmejnega sodelovanja. Kdaj bo nastala
čezmejna regija odličnosti in kako uspešna bo, je odvisno od vodilnih predstavnikov gospodarstva, lokalnih skupnosti, visokošolskih zavodov in vseh, ki si prizadevajo za večjo konkurenčnost regije.

KONFERENCA ZA MEDIJE
Na FOŠ smo 2. 4. 2012 pripravila konferenco za medije, na katero smo povabili medije naše regije in
tudi osrednje Slovenije. Na konferenci smo predstavili tri ključne aktivnosti fakultete v prvih treh
mesecih letošnjega leta.
Poudarili smo, da se v letu 2012 s pospešenim tempom osredotočamo v udejanjanje svojega raziskovalnega poslanstva. Do sedaj smo bili na tem področju prepoznani kot soorganizatorji tradicionalnih
mednarodnih Otoških Forumov odličnosti in mojstrstva, v letošnjem letu pa bomo dodatno izvedli dve
znanstveni (GPT – Governance in (Post)Transition in NPOT – Nove paradigme organizacijskih teorij) in
eno strokovno konferenco (Forum odličnosti študentov FOŠ). Postavili smo tudi temelje za našo založniško dejavnost, tako da smo letos izdali že prvo številko nove strokovne revije RUO (Revija za univerzalno odličnost), v mesecu aprilu pa bo izšla prva številka znanstvene revije EJCOI (European Journal
of Critical Organization Issues).
Prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran je predstavila obe reviji, doc. dr. Uroš
Pinterič je kot predsednik programskega in organizacijskega odbora predstavil bližajočo se konferenco
GPT, dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec, pa je povabil na 24. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2012.
Odzive medijev lahko spremljate na naši spletni strani.
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Napovedujemo
 Od 12.—14. aprila 2012 bo potekala prva letna konferenca upravljanja v (post)

tranziciji, ki bo potekala od 12. do 14. aprila 2012 v hotelu Šport Otočec. Tema
konference 2012 je: “Dve desetletji spremememb upravne paradigme v državah
Srednje in Vzhodne Evrope”. Dogodka se bo udeležilo večje število predavateljev iz
Slovaške, Srbije, Madžarske, Poljske, Hrvaške, Finske, Švedske in Slovenije. Jedro
razprave bo usmerjeno v reformne procese v upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v
državah Srednje in Vzhodne Evrope. Konferenca je zanimiva tako za strokovno in
znanstveno javnost z vidika širjenja vedenja o problematiki tranzicijskega upravljanja kot z vidika
odpiranja novih priložnosti za sodelovanje. Organizacijo konference sta podprli tudi Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost. Več o konferenci si lahko ogledate na naši spletni strani.
 18. aprila se bodo na doktorskem kolokviju ponovno srečali doktorandi FOŠ. Tema tokratnega doktorskega kolokvija bo Novejši trendi v razvoju inoviranja in odličnosti , ki jo bo predstavil prof. ddr.

Matjaž Mulej.
 24. aprila bo ob 16. uri na sedežu fakultete potekal informativni dan.
 FOŠ bo tudi v letu 2012 v sodelovanju z Društvom ekonomistov Dolenjske in Bele krajine organiziral

tradicionalni, že 24. forum odličnosti in mojstrstva Otočec, ki bo potekal 23. maja 2012 v Hotelu
Šport na Otočcu. Naslov letošnjega foruma bo: DRUŽBENO ODGOVORNO RAVNANJE PRI UVELJAVLJANJU UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA.

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 ostalih 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

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto
Tel. št.: 059 074 164
Fax: 07 373 78 80
www.fos.unm.si
E-pošta: info@fos.unm.si
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