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Mag. Petre Janež, doktorandke študijskega programa Menedžment kakovosti na FOŠ

V času doktorskega študija na Fakulteti za Organizacijske študije (FOŠ) Novo mesto sem se
udeležila dveh mednarodnih izmenjav in izkusila mednarodno izobraževanje. Izpopolnila sem
tuj jezik, okrepila svoje kompetence in si pridobila dodatno znanje, izkušnje in poznanstva.
V letu 2017 sem se preko 218. javnega razpisa za štipendiranje za financiranje študijskega
oz. znanstvenega obiska študentov v tujini pri Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije udeležila šesttedenskega
študijskega obiska v Združenih državah Amerike. Pod mentorstvom prof. Gregorja Matvosa,
katerega interesno področje so finance, sem se izobraževala na Univerzi v Chicagu (fakulteti
Booth School of Business) in Univerzi v Texasu v mestu Austin (fakulteti McCombs School of
Business). V svetovnem merilu sta obe fakulteti uvrščeni visoko na lestvici poslovnih šol.
S pomočjo sodelovanja s tujimi profesorji, ki poučujejo na omenjenih fakultetah in pokrivajo
tematiko mojega raziskovalnega področja, sem pridobila dodatna znanja, na podlagi katerih
sem nadgradila svojo doktorsko disertacijo. Dobila sem tudi podroben vpogled v delovanje
ameriškega akademskega okolja. Udeležila sem se predavanj, seminarjev in delavnic za
doktorske študente, ki jih fakulteti izvajata v okviru svojega študijskega programa. Z
doktorskimi študenti sem si izmenjala znanja in izkušnje, ki so mi dodatno razširila pogled
na reševanje problemov mojega raziskovalnega področja. V času obiska sem širila socialno
mrežo in pridobila nova poznanstva, ki mi bodo v prihodnje pomagala pri nadaljnjem
raziskovalnem udejstvovanju na mednarodnem področju.
Na obeh univerzah sem predstavila svoje znanstveno-raziskovalno delo, rezultate doktorske
disertacije in davčno-prostorski model, ki je moj najpomembnejši prispevek znanosti v
okviru doktorskega študija na FOŠ. S tem sem pomembno prispevala k prepoznavnosti ožjega
strokovnega področja in FOŠ-a kot ustanove.

The University of Chicago, Booth School of Business, ZDA

The University of Texas at Austin, McCombs School of Business, ZDA

V študijskem letu 2016/2017 sem bila pod mentorstvom predstojnika katedre Lorenza B. Ros
McDonnella, profesorja za operacijski management, na trimesečni Erasmus+ izmenjavi na
Politehnični Univerzi v Cartageni (fakulteti Faculty of Business and Economics). Zaradi
njegovega poznavanja področja nepremičnin in upravljanja občin, sva imela več strokovnih
diskusij na katerih sva primerjala najina mnenja in iskala rešitve za obstoječ raziskovalni
problem. Njegovo znanje mi je pomagalo pri snovanju davčno-prostorskega modela in
razumevanju pomembnosti javnih storitev za privlačnost in lepljivost območij, ki sem jih
podrobno analizirala v svoji doktorski disertaciji.
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Moje priporočilo »Veseli se novih izkušenj in širi svoja obzorja«.

