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FOŠ e-novice
UVODNI KOMENTAR
o
o
o
o

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.
S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostali notranjih in zunanjih
sodelavcev fakultete.
Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za
sodelovanje s fakulteto.
Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Andreja Češarek ( andreja.cesarek@urs.si ).

INFORMACIJE

Akreditacija programov Menedžment kakovosti 1., 2. in 3. stopnje
Na FOŠ smo zelo veseli, da nam je po treh letih sistematičnega timskega dela uspelo pridobiti
akreditacijo za študijske programe prve, druge in tretje stopnje menedţment kakovosti. Uradni sklepi
Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo (SRSVŠ) so datirani na 26. oktober 2009. Na domači
spletni stani smo vzpostavili povezavo z datotekami vseh učnih načrtov, tako da vas vabimo na
njihov ogled ( http://www.fos.unm.si/si/programi/ ).
Ob tej priloţnosti se iskreno zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste v oblikovanje učnih
načrtov vloţili svojo energijo in akademsko znanje.

1. oktobra 2010 pričakujemo prve študente
16. novembra smo oddali vlogo za vpis FOŠ v razvid visokošolskih zavodov, njeno ugodno rešitev
pa pričakujemo v mesecu decembru. To bo pomenilo, da bomo v študijskem letu 2010/2011
zagotovo lahko vpisali prve študente. Oddali bomo tudi vlogo za podelitev koncesije, čeprav je
minister Golobič javno oznanil, da razpisa za podelitev novih koncesij ne bo.
Odločili smo se, da bomo najprej začeli s podiplomskim študijskim programom druge (magisterij) in
tretje (doktorat) stopnje, študijski program prve stopnje pa bomo začeli z enoletnim zamikom, torej v
študijskem letu 2011/2012. Na ta način se ţelimo usmeriti predvsem v podiplomski študij, kjer bomo
bodočim magistrom in doktorjem v času študija ponudili vrhunske nosilce znanstvene misli in prakse
iz področja organizacijskih študij. Ustrezne sklepe o obsegu in načinu izvedbe študija prve
generacije bo sprejel Senat FOŠ, razpis za vpis pa bomo objavili v mesecu maju 2010.
Nenehno se bomo trudili zagotavljati ustvarjalen preplet znanstveno raziskovalne odličnost ter
odličnosti študija, saj smo v svoji viziji zapisali, da ţelimo »Postati in ostati najboljši visokošolski
zavod za področje kakovosti in odličnosti v Evropi«. Ţelimo si, da bomo ţe prvo generacijo
študentov, ki jo pričakujemo 1. oktobra 2010 prepričali o trdnosti te naše namere.

Kronologija do sedaj izvedenih ključnih aktivnosti na FOŠ
V nekaj alinejah vam predstavljamo ključne datume in aktivnosti, ki smo jih do sedaj izvedli na FOŠ:
o 2006-12-21: sklep o začetku izvajanja aktivnosti za ustanovitev samostojnega
visokošolskega zavoda Mednarodna fakulteta za poslovno odličnost v Novem mestu (MFPO)
o 2007-06-22: elaborat za akreditacijo MFPO predan v postopek akreditacije na SRSVŠ
o 2008-05-18: na zahtevo SRSVŠ se spremeni ime fakultete v Fakulteta za organizacijske
študije v Novem mestu (FOŠ)
o 2008-09-29: SRSVŠ je dal pozitivno mnenje k ustanovitvi FOŠ
o 2008-12-17: ustanovitev FOŠ in vpis v sodni register

o
o
o
o

o

2009-01-05: konstituiranje organov FOŠ (akademski zbor, upravni odbor, senat, dekan) in
predaja elaborata za akreditacijo programov Poslovna odličnost
2009-04-16: vpis raziskovalne skupine Inštitut za poslovno odličnost (IPO) v razvid ARRS
2009-07-08: na zahtevo SRSVŠ se študijski programi preimenujejo v Menedţment kakovosti
2009-10-26: SRSVŠ izda sklep o akreditaciji programov Menedţment kakovosti:
 Visokošolski strokovni (VS) študijski program prve stopnje
 Podiplomski študijski program druge stopnje (magisterij)
 Podiplomski študijski program tretje stopnje (doktorat)
2009-11-16: oddaja vloge za vpis FOŠ v razvid visokošolskih zavodov

Ključne aktivnosti, ki jih bomo na FOŠ izvedli v letu 2009/2010
V nekaj alinejah vam predstavljamo ključne aktivnosti, ki jih imamo namero izvesti v naslednjih
mesecih. Letos sicer še ne bomo izvajali študijskih programov, bomo pa poskušali postaviti trdne
sistemske temelje za odličnost študija na FOŠ. Poleg izgradnje kakovostnega modela vodenja
fakultete bomo nadaljevali z udejanjanjem našega poslanstva na področju raziskovalno razvojne
odličnosti.
Vse, ki imate kakšen dodaten predlog oziroma v posamezni aktivnosti vidite priloţnost za sproščanje
vaših ustvarjalnih potencialov, prosim da to sporočite na e-naslov boris.bukovec@fos.unm.si ali pa
brez zadrţkov pokličite na GSM 051/208-562 (doc. dr. Boris Bukovec).
o

o

o

o
o

o

2009-12:
o Oblikovanje strateškega načrta fakultete
o Izgradnja intranetnega omreţja v sklopu spletnih strani FOŠ
2010-01:
o Akademski zbor in priprava na študijsko leto 2010/2011
o Začetek izvajanja akademskih večerov
2010-02:
o Začetek izhajanja spletne znanstvene revije International Journal of Organizational
Studies (IJOS)
2010-03:
o Oblikovanje konzorcija strateških partnerjev fakultete
2010-05:
o Razpis za vpis prvih študentov na podiplomske programe druge in tretje stopnje
o Izvedba 22. Mednarodnega foruma odličnosti in mojstrstva
2010-10-01:
o Začetek študija prve generacije študentov FOŠ

22. Mednarodni Forum odličnosti in mojstrstva –
Otočec 20. in 21. maj 2010
Letos bo FOŠ drugič zapored soorganizator 22. Mednarodnega Foruma odličnosti in mojstrstva, ki
bo potekal 20. in 21. maja 2010 na Otočcu. Naslov tokratnega srečanje je Etičnost razmišljanja in
delovanja pri uveljavljanju strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva.
Programski in organizacijski odbor bosta v mesecu decembru imela svoj prvi delovni sestanek, kjer
bomo oblikovali podroben načrt aktivnosti, vsekakor pa nas lanskoletna mnoţica zadovoljnih
obiskovalcev zavezuje k temu, da jim tudi letos ponudimo vrhunsko doţivetje.
Za raziskovanje podrobnosti o preteklih forumih si prosim privoščite ogled naslednje povezave:
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/forumi/
Vse, ki ţelite biti soustvarjalci tega dogodka, prosim da to sporočite na e-naslov
boris.bukovec@fos.unm.si ali pa brez zadrţkov pokličite na GSM 051/208-562.
International Journal of Organizational Studies (IJOS)
V začetku naslednjega leta ţelimo obiskovalcem spletnih strani FOŠ ponuditi dostop do elektronske
znanstvene revije, ki jo v delovni verziji imenujemo IJOS - International Journal of Organizational

Studies (IJOS), ki bo namenjena objavi prispevkov s področja organizacijskih študij. Revija ima
ambicije v roku enega leta biti uvrščena v 2. kategorijo in v 1. kategorijo po petih letih njenega
izdajanja.
Okvirna tematska področja bodo sovpadala s temeljnimi gradniki nove organizacijske paradigme
(osredotočenost na odjemalce, usmerjenost v rezultate, voditeljstvo in stanovitnost namena,
menedţment na podlagi procesov in dejstev, razvoj in vključevanje zaposlenih, stalno učenje,
inoviranje in izboljševanje, razvijanje partnerstva, druţbena odgovornost).
Ideja o reviji še zori, zaključna razmišljanja pa bi radi opravili v oţjem krogu zainteresiranih, torej v
krogu bodočega uredniškega odbora revije. V tem trenutku naprošam vse, ki čutite nagnjenje do
uredniškega dela in ste pripravljeni sodelovati pri rojstvu revije IJOS, prosim da to sporočite na enaslov boris.bukovec@fos.unm.si ali pa pokličite na GSM 051/208-562.
Izdaja monografij v letu 2010
Z aktom u ustanovitvi FOŠ imamo s strani soustanovitelja Univerzitetnega in raziskovalnega
središča Novo mesto (URS) zagotovljeno pomoč pri izvajanju določenih storitev, ki so širšega
pomena za razvoj univerzitetnega prostora v Novem mestu. Tako FOŠ postaja poleg URS ena od
soustanoviteljic nove mednarodne znanstvene zaloţbe VEGA, preko katere imamo namen izvajati
svojo zaloţniško dejavnost.
Direktor zaloţbe Vega, doc.dr. Uroš Pinterič, ki je tudi član Akademskega zbora FOŠ, obvešča vse
potencialne interesente na FOŠ,da s kratko prijavo izrazijo potrebo po izdaji monografije v letu 2010.
Pripenjamo obrazec v katerem so razloţene podrobnosti. Obrazec je potrebno v elektronski obliki
izpolnjenega vrniti do 20. decembra 2009 na e-naslov: uros.pinteric@gmail.com
tisk-vprašalnik.doc

Torej kdor ima interes izdati kakšno monografijo, naj se prosim odzove temu vabilu in zahtevane
podatke povzame v priloţeni obrazec. V primeru dodatnih vprašanj jih prosim sporočite na e-naslov
boris.bukovec@fos.unm.si ali pa pokličite na GSM 051/208-562.

