FOŠ
e-novice

KRONIKA DOGODKOV

LETNIK 04 / številka 07
september, oktober

IZ VSEBINE

2012-09-18: FOŠ E-NOVICE 06/2012

Uvodni nagovor dekana

2012-09-20: SEJA SENATA FOŠ

Spoznavni večer UNM

2012-09-20: DNEVI SVETOVALNIH SREDIŠČ

Zadnji informativni dan

2012-09-21: ZAKLJUČEK 2. PRIJAVNEGA ROKA

Doktorski kolokviji v študijskem
letu 2012/13

2012-09-26: FOŠ INFORMATIVNI DAN

Uvodni teden 2012

2012-09-30: ZAKLJUČEK ŠTUDIJSKEGA LETA 2011/2012

Vabilo k oddaji kandidatur za
članstvo v Študentskem svetu
FOŠ

2012-10-01: ZAČETEK 3. PRIJAVNEGA ROKA
2012-10-01: UVODNI TEDEN

Krvodajalska akcija

2012-10-01: SPOZNAVNI VEČER UNM – FOŠ, FINI, FIŠ

Dnevi slovenskih svetovalnih
središč

2012-10-05: ZAKLJUČEK 3. PRIJAVNEGA ROKA
2012-10-08: KRVODAJALSKA AKCIJA

ECQA – Vodja za družbeno
odgovornost

2012-10-10: ECQA - VODJA ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Napovedujemo!

2012-10-11: PRVI DOKTORSKI KOLOKVIJ 2012/13

FOŠ

e-novice

LETNIK 04 / ŠTEVILKA 07

Spoštovani študentje, člani akademskega zbora in ostali sodelavci
Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu!
FOŠ z letošnjim letom vstopa v svoje tretje študijsko leto. Pred dvema letoma smo začeli izvajati
podiplomski študijski program Menedžment kakovosti druge (magisterij) in tretje (doktorat) stopnje,
študijski program prve stopnje pa smo skladno s strateškim načrtom FOŠ začeli izvajati v našem
drugem študijskem letu.
V vsem tem obdobju z velikim veseljem spremljamo število vpisanih študentov, ki v zadnjih treh
letih nenehno narašča. Prvo leto smo imeli vpisanih 29 študentov, lani 103, letos pa smo vpisali 50
novih študentov, kar pomeni, da ima FOŠ letos 153 študentov. Postajamo vodilna fakulteta v naši
regiji in poskušamo postati najboljši slovenski center na področju kakovosti in odličnosti.
Ob pregledu ključnih dogodkov preteklega študijskega leta želimo še posebej poudariti:
• Na fakulteti smo začeli izdajati Revijo za univerzalno odličnost (RUO), ki je izšla že v dveh
številkah, v pripravi pa je tudi začetek izdajanja nove znanstvene revije European Journal of
Critical Organization Issues (EJCOI). Obe reviji sta spletni in prosto dostopni javnosti.
• V letu 2012 sta bili izvedeni dve konferenci. V mesecu aprilu smo izvedli prvo v nizu
mednarodnih znanstvenih konference z naslovom Upravljanje v postranziciji, v mesecu
maju pa ji je sledil tradicionalni Forum odličnosti in Mojstrstva. Na obeh dogodkih smo
beležili veliko udeležbo, prijetne odzive udeležencev in pohvale za odličnost organizacije.
• Lani smo vzpostavil tudi svojo lastno knjižnico oziroma Študijsko središče FOŠ. Del sredstev je
bil pridobljen tudi na podlagi donatorskih prispevkov podjetij in posameznikov.
• Junija 2012 smo uspešno izvedli svojo prvo Poletno Šolo. Tematika je bila usmerjena v
poznavanje sistemov vodenja kakovosti, udeležili pa so se je študentje FOŠ kot tudi
predstavniki podjetij in zavodov iz naše regije. Sredstva smo pridobili na podlagi izbora na
javnem razpisu.
• Sistematično in dokaj inovativno smo svoje študente vključevali v razvoj in izvedbo internih
projektov FOŠ. Aktualni razpisi so javno objavljeni na spletni strani.
Z letošnjim študijskim letom FOŠ stopa v prelomno fazo svojega razvoja. V mesecu oktobru nas
čaka pocertifikacijska presoja našega sistema vodenja kakovosti, za katerega smo kot prva
fakulteta v Sloveniji pred letom dni pridobili certifikat ISO 9001, sledilo pa bo obdobje našega
osredotočanja v raziskovalno in razvojno delo. V teku imamo nekaj prijav na mednarodne razpise,
vabimo prve predavatelje iz tujine, pripravljamo se na študentske izmenjave, najavljamo nov niz
znanstvenih konferenc iz področja kakovosti v šolstvu, študijski koledar dopolnjujemo s
pomladansko in poletno šolo, inovativno pa razvijamo tudi poseben forum odličnosti študentov
(FOŠ-FOŠ).
In česa se najbolj veselimo? Letos pričakujemo prve diplomante visokošolskega strokovnega
programa in prve magistrante druge stopnje, prve doktorje znanosti pa bomo promovirali v
spomladi 2013. Slednjih se še posebej veselimo, saj se v doktorski študij osredotočamo s posebnim
osebnim pristopom. Prva promocija v doktorski naslov na FOŠ bo tudi prva promocija v doktorski
naslov fakultete s sedežem v Novem mestu oziroma v tem delu Slovenije.
Spoštovani študentje, člani akademskega zbora in ostali sodelavci! Ob začetku novega
študijskega leta vam želim obilico ustvarjalnih trenutkov. Na ta način bomo najbolj verodostojno
udejanjali slogan naše fakultete, ki se glasi: FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.
izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan
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Spoznavni večer UNM
V ponedeljek, 1. oktobra 2012 je ob 19. uri v klubu LokalPatriot
potekalo družabno srečanje študentov fakultet Univerzitetnega
prostora Novo mesto (UNM). Dogodek se je pričel s pozdravnimi
nagovori dekanov fakultet. Študente Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu (FIŠ) je pozdravil izr. prof. dr. Janez Povh,
študente Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (FINI
Novo mesto) prof. dr. Anton Jezernik ter študente Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) izr. prof. dr. Boris
Bukovec.
Dogodek predstavlja nadaljevanje skupnih srečanj, ki so jih
fakultete pričele s športno družabnim dogodkom na Loki v
mesecu maju 2012 hkrati pa predstavlja tudi pomemben premik
in krepitev zavesti, da tudi Novo mesto oziroma Dolenjska
postajata pomembno in perspektivno študijsko središče.

Zadnji informativni dan

Doktorski kolokviji v šolskem letu 2012/13

V sredo, 26. septembra 2012 se je v
prostorih fakultete uspešno odvil še zadnji
informativni dan za vpis v visokošolski,
magistrski
ter
doktorski
program
Menedžment kakovosti v šolskem letu
2012/13. V začetnem nagovoru je vse
prisotne nagovoril dekan fakultete izr. prof.
dr. Boris Bukovec, v nadaljevanju pa sta jih
nagovorili tudi predstavnica študentskega
referata Katja Krevs ter predstavnica
študentov ga. Cvetka Peterlin.

Tudi v letošnjem študijskem letu bomo na FOŠ
ohranili doktorske kolokvije - dvourna srečanja,
namenjena doktorskim študentom FOŠ.

V dobrih dveh urah so zainteresirani lahko
pridobili informacije o študiju iz prve roke,
razjasnili pa so lahko tudi morebitne
nejasnosti in vprašanja.

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem
mestu je v četrtek, 11. 10. 2012 potekal prvi
doktorski
kolokvij
za
letošnjo
generacijo
doktorandov.
Kolokvij
je
bil
namenjen
predstavitvi raziskovalnih področij doktorandov in
njihovi seznanitvi s potencialnimi mentorji.
Podrobno je bil predstavljen tudi potek
doktorskega študija na FOŠ. Ob zaključku so
udeleženci, tako doktorandi kot tudi mentorji,
izkoristili čas za izmenjavo mnenj in razmišljanj o
možnostih
medsebojnega sodelovanja pri
zasnovi doktorskih raziskav.

Razvijamo vašo ustvarjalnost.

FOŠ
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Uvodni teden 2012
V prvem tednu oktobra je na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu potekal uvodni
teden, ki je obiskovalcem ponudil vrsto zanimivih vsebin. Uvodoma je zbrane nagovoril dekan FOŠ,
izr. prof. dr. Boris Bukovec, ter jim zaželel prijeten ter uspešen začetek novega študijskega leta.
Bodoče študente so predavatelji podrobneje seznanili s študijem na fakulteti in jih opremili s
koristnimi informacijami ter odgovorili na vsa njihova vprašanja o poteku študija. Zainteresirani so se
lahko udeležili tudi dveh, prav posebej načrtovanih delavnic; Karierni načrt ter Uspešno
nastopanje. Obisk je bil navdušujoč, prav takšni pa so tudi udeleženci odhajali s predavanj.

Odličnost, resnica, svoboda, avtonomija, odgovornost, ustvarjalnost, zaupanje.

Vabilo k oddaji kandidatur za članstvo v Študentskem svetu FOŠ
V začetku oktobra je dekan FOŠ izdal Sklep o razpisu volitev v Študentski svet FOŠ, ki skladno s
Statutom potekajo vsako leto v začetku študijskega leta. Študentski svet FOŠ je sestavljen iz 7
članov, in sicer 3 predstavnikov VS, 2 predstavnikov MAG in 2 predstavnikov DR študijskega
programa. Kandidacijski postopek za vložitev kandidatur je začel teči v torek, 9. 10. in bo potekal
do četrtka, 18. 10. 2012. Volitve bodo potekale v sredo, 24. oktobra 2012 v času od 15. do 17. ure v
študentskem referatu FOŠ na Višji ekonomski šoli. Volilno mesto bo ustrezno označeno.

V novo študijsko leto z novimi prostori
Ker so naši matični prostori na Novem trgu 5 postali utesnjeni, v tem semestru izvajamo svojo
pedagoško dejavnost v prostorih Ekonomske šole Novo mesto, in sicer na Višji ekonomski šoli, Ulica
talcev 3a, 8000 Novo mesto (vhod z leve strani, 3. nadstropje). Predavalnice bodo objavljene
sproti v tedenskem napovedniku, v spletnem referatu (zavihek - OGLASNA DESKA), prav tako bo
tedenski napovednik objavljen na oglasni deski Višje ekonomske šole. Na tej lokaciji bo
vzpostavljen tudi referat, tako da boste lahko tudi tam urejali študijske zadeve nemoteno.

www.fos.unm.si
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Krvodajalska akcija
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu se zavedamo, da je krvodajalstvo plemenito
in humano dejanje, s katerim zdrav človek daruje del sebe, da bi pomagal drugemu.
Krvodajalstvo smo tako uvrstili med smernice družbeno odgovornega ravnanja, zato po
strateškem načrtu redno tudi sodelujemo v podobnih akcijah.
Tako smo se tudi tokrat prijazno odzvali pozivu območnega združenja Rdečega križa Novo mesto,
ki je s pomočjo Društva novomeških študentov organiziralo krvodajalsko akcijo za vse dijake in
študente. Akcija je potekala v ponedeljek, 8. oktobra 2012, na Centru za transfuzijsko dejavnost v
Splošni bolnišnici Novo mesto.

Dnevi slovenskih svetovalnih središč

ECQA – Vodja za družbeno odgovornost

Svetovalna središča za izobraževanje odraslih
in Andragoški center Slovenije so že osmo leto
zapored
organizirala
Dneve
slovenskih
svetovalnih središč. Njihov namen je pritegniti
pozornost odraslih in jim sporočiti, da imajo v
svetovalnih središčih na voljo vse potrebne
informacije, ki so potrebne pri izbiri in pri
odločanju o vpisu v izobraževalne programe,
tako formalne kot neformalne. Svetovalna
središča
pomagajo
obiskovalcem
pri
pridobivanju znanj in spretnosti za boljšo
prihodnost. Na aktivnih stojnicah znanja v
trgovskem centru TUŠ so predstavljali različne
možnosti vpisa v izobraževanje in pomoči pri
tem. Letos je na stojnicah sodelovalo 7
organizacij, med njimi tudi naša fakulteta. Ker
je leto 2012 Evropsko leto aktivnega staranja
in medgeneracijske solidarnosti so bili drugi
dogodki namenjeni udeležencem različnih
generacij. Po besedah organizatorja je bil
odziv letos nad pričakovanjem.

Med 10. 10. in 12. 10. 2012 smo v
sodelovanju s
Slovenskim inštitutom za
standardizacijo
(SIST)
in
Gospodarsko
zbornico Dolenjske in Bele krajine (GZDBK)
pripravili še eno brezplačno usposabljanje za
certifikat ECQA - Vodja za družbeno
odgovornost.
Usposabljanje je bilo namenjeno vodjem in
organizacijam - javnim, zasebnim, profitnim,
neprofitnim.
V
okviru
vseživljenjskega
izobraževanja bodo lahko udeleženci po
opravljenem izpitu, ki se bo predvidoma
zgodil
konec
novembra,
pridobili
mednarodno veljaven certifikat za poklic
(kompetenco) ECQA - Vodja za družbeno
odgovornost
(ECQA
Certified
Social
Responsibility Manager).
Veseli nas dejstvo, da se je usposabljanja
udeležilo tudi veliko naših študentov.

NAPOVEDUJEMO
Volitve v Študentski svet FOŠ
Kandidacijski postopek traja od torka, 9. 10. 2012 do četrtka, 18. 10. 2012 do 14. ure. Kandidaturo
lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v FOŠ. Kandidatura se vloži na posebnem obrazcu (OBR-025),
ki je na voljo v referatu FOŠ in Visokošolskem informacijskem sistemu FOŠ, v zaprti ovojnici s pripisom
»za volitve v ŠS FOŠ – ne odpiraj« in naslovljeno na »Študentska volilna komisija FOŠ«, ki se pošlje po
pošti na naslov fakultete ali vloži v študentskem referatu na sedežu fakultete. Volitve bodo
potekale v sredo, 24. oktobra 2012, v času od 15. do 17. ure v študentskema referatu FOŠ na Višji
ekonomski šoli. Volilno mesto bo ustrezno označeno.
5. dan ravnanja s človeškimi viri
Sekcija za ravnanje s človeškimi viri v sodelovanju s Tatjano Dragovič, družbo Salviol, d. o. o. in
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, v sklopu projekta POZA, organizira posvet v
sklopu 5. dneva ravnanja s človeškimi viri z naslovom: Načrtovanje kariere zaposlenih nad 50-im
letom in njihov prenos znanja na mlajše sodelavce. Posvet bo potekal 18. oktobra, v Hotelu Šport
Otočec s pričetkom ob 9. uri. Za študente FOŠ je udeležba na posvetu brezplačna (v prijavi kot
podjetje navedite FOŠ). Naša fakulteta ima na razpolago 10 mest, zato vas vljudno vabimo k
prijavi.
Objavite članek v reviji RUO
Vljudno vabimo vse študente, da se aktivno vključijo v soustvarjanje strokovne revije Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu. Vaše strokovne članke bomo z veseljem objavili ter
neodvisno recenzirali. K sodelovanju ste še posebej vabljeni študentje magistrskega ter
doktorskega študija.
21. letna konferenca SZKO
Slovensko združenje za kakovost in odličnost prireja že 21. letno konferenco, ki se bo letos odvijala
8. in 9. novembra v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Ugledni tuji in domači predavatelji vam
bodo razkrili učinkovite postopke, orodja in rešitve, ki so bistvenega pomena za revitalizacijo
ekonomskega stanja v Sloveniji.
2. doktorski kolokvij
25. oktobra bomo na FOŠ organizirali drugi doktorski kolokvij, na katerega bomo vabili vse naše
nove in »stare« dokotorske študnete. Vsebina bo namenjena spoznavanju pristopa in tehnik za
pisanje znanstavenih člankov, saj se od vsakega doktorskega študenta pričakuje, da pred
zagovorom svoje disertacije objavi dva znanstvena članka.
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.
Fakuteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto
059 074 164
11. oktober 2012

