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Seje organov FOŠ v poletnih mese cih
V poletnih mesecih je bilo na FOŠ, kot se za
visoke temperature spodobi, precej vroče. V
juliju, avgustu ter delu septembra so tako
potekale seje Komisije za znanstvenoraziskovalno delo,
Komisija za izvolitev v
nazive, Komisija za študijske in študentske
zadeve, Senata FOŠ ter seja zbora delavcev
FOŠ.
Na zboru delavcev je bila za nadomestnega
predstavnika delavcev v Upravni odbor
izvoljena
Katja Krevs za čas odsotnosti
dosedanje članice Jerneje Šurla Gašperšič. Na
julijski dopisni seji Senata so bile sprejete
spremembe in čistopis Statuta FOŠ. S
spremembami Statuta FOŠ se s študijskim
letom 2012/2013 na podlagi zakonskih
sprememb uveljavljajo spremembe glede
trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.
Spremembe in čistopis Statuta FOŠ je na svoji
seji potrdil tudi Upravni odbor. Na seji KZRD
so bile obravnavane prejete teme in dispozicije
doktorskih disertacij doktorandov.
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IZ VSEBINE:
FOŠ v novo šolsko leto z
Erasmus univerzitetno
listino
Knjižnica in študijsko
središče
Po študentski tribuni
Sprememba
absolventskega statusa
Vpis v drugem roku po
pričakovanjih
Urniki že v usklajevanju
Jesenska šola družbene
odgovornosti
Za nami je še en
informativni dan
Pred vrati je uvodni teden
2012

Napovedujemo!

FOŠ v novo študijsko leto z Erasmus univerzitetno listino
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo v mesecu
avgustu s strani EACEA prejeli obvestilo o odobritvi vloge za
pridobitev Erasmus univerzitetne listine. V bodoče bomo svojim
študentom in učiteljem lahko ponudili nove priložnosti na področju
izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v
mednarodnem okolju.

Študij v tujini omogoča osebno rast, večjo
zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko
novih poznanstev.
Sodelovanje v programih Erasmus ponuja enkratno priložnost za
pridobivanje dragocenih mednarodnih izkušenj in osebnih vezi. Poleg
pridobivanja znanja tujega jezika ter spoznavanja različnih kultur, gre
pri mednarodni mobilnosti za vzpostavljanje novih študijskih
možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej in zamisli. Erasmus za
udeleženca predstavlja samostojno pot, neodvisnost, osebno rast,
odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena nova poznanstva.
Na študijski izmenjavi študenti v zelo kratkem času postanejo bolj
inovativni, kreativni in imajo zrelejši pristop do študija. Med drugim
lahko kot prednosti študija v tujini naštejemo krepitev socialnega
kapitala, priznane poslovne šole in odlični predavatelji, spoznavanje
novih kultur, pridobivanje življenjskih izkušenj, kariero v
mednarodnem okolju, učenje tujih jezikov, širjenje obzorja, sklepanje
novih prijateljstev, štipendije ter nenazadnje potovanje po svetu.
Študij v tujini študentu omogoča spoznavanje študentskega in
delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večja zaposljivost,
prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.
Študentje in učitelji FOŠ se bodo v prihodnje lahko udeležili izmenjave
preko različnih programov in sicer Erasmus, Ceepus ter drugih oblik
mobilnosti.

www.fos.unm.si
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Knjižnica in študijsko središče
Na FOŠ smo pred kratkim široko odprli vrata novega
študijskega središča in knjižnice, ki vse zainteresirane že vabi k
vpisu. Knjižnica FOŠ je med prvimi knjižnicam v Sloveniji, ki je
v teh dneh začela delovati v sodobnejšem okolju
COBISS3/Katalogizacije. V juniju smo vzpostavili tudi
COBISS3/Izposojo, ki omogoča transparentnejše in preglednejše
delo v primerjavi s COBISS2. S tem korakom dokazujemo, da
vestno sledimo sodobnim knjižničnim trendom in se trudimo, da
bi kar se da celostno zadovolili knjižnično-informacijske potrebe
naših študentov in raziskovalcev. V novem študijskem letu
vabimo vse študente ter učitelje k vpisu v knjižnico FOŠ.
Trudimo se, da so police s knjigami vsak dan bolj založene, zato
zasledujemo zastavljeni cilj, da bi do konca leta dosegli zbirko
1000 knjig.

Pred vrati je Uvodni teden 2012
V začetku naslednjega meseca se bo na Fakulteti za
organizacjske študije v Novem mestu začelo novo študijsko leto,
z njim pa tudi letošnji uvodni teden. Potekal bo od 1. do 5.
oktobra v prostorih fakultete. V prvem tednu oktobra vas
želimo podrobneje seznaniti s študijem na fakulteti in vas
opremiti s koristnimi informacijami ter odgovoriti na čim več
vaših vprašanj o poteku študija. Na uvodni teden ste še posebej
toplo vabljeni študenti, ki svoj študijski proces šele začenjate in
se želite opremiti s kar največ možnimi informacijami, ki vam
bodo zagotovo prišle prav na vaši študijski poti. Za vas
pripravljamo zanimiva predavanja in delavnici. Zaradi lažje
organizacije delavnice in omejenih prostih mest vas prosimo,
če svojo prijavo potrdite preko naše spletne strani.

Razvijamo vašo ustvarjalnost.

V pis v d ruge m ro ku po priča kova njih
V petek 17. 8. 2012 je začel teči drugi
prijavni rok za vpis na študijske programe
Menedžment kakovosti. Zainteresirani so si
lahko na spletni strani ogledali objavljen
Razpis za vpis v visokošolski strokovni,
magistrski ter doktorski študijski program
Menedžment
kakovosti
za
leto
2012/2013. Nad vpisom smo na FOŠ
zadovoljni, saj se prijave odvijajo po
pričakovanjih. Trenutno lahko tako na prvi
stopnji naštejemo 15, na drugi 3 ter na
doktorski 4 vpisane študente.
V strateškem načrtu smo si kot cilj v
tretjem letu izvajanja študijskih programov
zadali cilj 150 študentov, ki se mu uspešno
približujemo. V mesecu septembru smo
namreč v višji letnik vpisovali tudi obstoječe
študente, ki so izpolnjevali pogoje za
napredovanje. Sicer pa sta pred nami še
drugi
ter
tretji
prijavni
rok,
v
katerih predvsem
na
prvi
stopnji
pričakujemo še desetino prijav, saj prijave
za izredni študij na prvi stopnji v pretežni
meri prihajajo v zadnjem prijavnem roku.
Drugi prijavni rok se izteče 21. 9. 2012.
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Sprememba absolventskega statusa
Konec meseca maja je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljnjem besedilu: ZUJF) in z njim Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do
60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen).
S študijskim letom 2012/2013 se na podlagi zakonskih sprememb uveljavljajo
spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta, in sicer:
- za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem
letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavili
pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski
program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem
programu, ni sprememb. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne
dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra
(absolvent je).
- za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem
letu 2012/2013, ki do zaključka študijskega leta 2011/2012 niso uveljavljali
pravice, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski
program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem
programu, velja, da jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega
semestra, če bodo v času študija, to je vključno od študijskega leta 2012/2013
dalje, ponavljali letnik ali spremenili študijski program ali smer (ni
absolventa).

U rn ik i že v us klajevanju

V preteklih dneh se je
končalo
usklajevanje
urnikov
za
programe
Menedžment kakovosti VS,
MAG in DR. Pričakujemo
lahko, da bodo končni urniki
potrjeni v drugi polovici
meseca. O tem vas bomo
obvestili
tako
preko
elektronske pošte kot preko
naše spletne strani.

Po študentski tribuni
Po zaključeni drugi študentski tribuni smo na FOŠ s premislekom pregledali
ugotovitve sodelujočih študentov ter učiteljev. Kot najbolj ključne predloge za
izboljšavo študijskega procesa lahko tako naštejemo preveliko število
seminarskih nalog, neprilagojena študijska literatura predavanim vsebinam,
predolgi roki pri vnosu rezltatov izpita v VIS, skromna ponudba knjižničnega
gradiva, nizka raven znanja iz področja metodoloških predmetov ter nizka
dinamika opravljanja obveznosti študentov doktorskega študija. V naslednjem
študijskem letu si bomo tako prizadevali k bolje založeni knjižnici, se približali
dogovorjemenu roku, v katerem bodo v VIS vnešeni rezultati izpitov, posodobili
učne načrte, ponudili dodatne seminarje za področje metodoloških predmetov,
zagotovili tutorja študenta za področje metodoloških predmetov, organizirali
delavnico za pisanje znanstvenih člankov ter mesečno bdeli nad obeznostmi
doktorskih študentov.
Odličnost, resnica, svoboda, avtonomija, odgovornost, ustvarjalnost, zaupanje.

Za nami je še en informativni dan
V sredo, 6. septembra 2012, je v prostorih fakultete potekal informativni dan. Zbrane je uvodoma pozdravil
dekan izr. prof. dr. Boris Bukovec, v nadaljevanju pa jim je predstavil delovanje fakultete, študij na fakulteti,
študijske programe, način študija in postopek za vpis. Prepričani smo, da z organiziranjem mesečnih
informativnih dni pripomoremo k večjemu informiranju kandidatov za vpis tako o fakulteti kot tudi študijskih
programih in jim s tem omogočimo pridobitev vseh najpomembnejših informacij, ki so bistvene pred vpisom na
fakulteto. Tako imajo kandidati možnost, da tehtno, na podlagi konkretnih in verodostojnih informacij premislijo
o svojem nadaljevanju študija ter se še bolj samozavestno odločijo za vpis na FOŠ.
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NA P OV E DUJ E M O:
Je se n ska šol a dru žbene odgov ornosti
V začetku meseca oktobra bomo na FOŠ v sodelovanju z GZDBK in SIST pripravili še eno zanimivo
izobraževanje. Od 10. 10. do 12. 10. 2012 bo v Novem mestu potekala Jesenska šola družbene
odgovornosti. Za več informacij vas vabimo k spremljanju naše spletne strani, kjer bo objavljen
podroben program in prijavnica.
Info rm at ivn i da n 26 . 9. 20 12
Za vse, ki še razmišljajo o nadaljevanju svoje izobraževalne poti, pripravljamo dodatni informativni
dan, ki se bo odvijal 26. Septembra ob 17. uri, v prostorih fakultete na Novem trgu 5.
Dr ug i vpi sni rok
Obveščamo vse študente, ki se na našo fakulteto vpisujejo prvič, da bo vpis za vse stopnje programa
Menedžment kakovosti potekal od 26. do 28. septembra. Hkrati obveščamo vse naše študente, da se
lahko vpišejo do 30. septembra. Več informcij o vpisu najdete na naši spletni strani, lahko pa se
obrnete neposredno na referat, kjer bomo rade volje odgovorili na vaša vprašanja.
Pr isotn i n a soc ialn i h omrežji h
Pred kratkim smo se na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu pridružili socialnim
omrežjem Facebook, Twitter ter LinkedIn. Vljudno vabimo vse, da se nam pridružite in spremljate
naše objave. Z veseljem bomo z vami delili zanimive aktualne informacije skrbno izbranih tematik.

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 Jure Švent (jure.svent@fos.unm.si)

www.fos.unm.si
Fakuteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto
059 074 164
info@fos.unm.si
13. september 2012

