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o
o
o
o

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 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

27. maja bo informativni dan za študente FOŠ
Na magistrski stopnji študijskega programa Menedžment kakovosti smo razpisali 30 mest v prvem
letniku in 5 mest v drugem letniku izrednega študija, na doktorski stopnji pa 4 mesta v prvem letniku
in 14 mest v drugem letniku. Za oba programa bomo 27. maja v Novem mestu izvedli informativni
dan in sicer ob 17.00 za študente magistrskega študija ter ob 18.30 za študente doktorskega študija.
Zainteresirani se lahko na razpis prijavijo znotraj treh prijavnih rokov:
prvi prijavni rok: od 1.6. do 30.6.2010
drugi prijavni rok: od 20.8. do 25.9.2010
tretji prijavni rok: od 1.10 do 8.10.2010
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o natančnem datumu vpisa znotraj
predvidenih vpisnih rokov:
prvi vpisni rok: od 12.7. do 26.7.2010
drugi vpisni rok: od 28.9. do 29.9.2010
tretji vpisni rok: od 11.10. do 14.10.2010
Na vstopni domači spletni strani FOŠ smo oblikovali poseben zavihek Prijava in vpis 2010/2011, kjer
si lahko ogledate vsebino predstavitvene zloženke http://www.fos.unm.si/media/pdf/fos/F0s_ZLOZENKA_2010_2011_2__mar_2010.pdf
in predstavitvenega gradiva http://www.fos.unm.si/media/pps/FOs_predstavitev_spletna_stran_2010_02_28.ppt
Beležimo relativno velik interes za doktorski študij, pri magistrskem študiju pa si bomo oblikovali bolj
jasno sliko po izvedbi prvega informativnega dne in predstavitvah po podjetjih, ki jih nameravamo
izvesti v naslednjih mesecih. Informativni dan bomo ponovili 9. septembra 2010.
Jeseni pričakujemo okoli 20 študentov na magistrski in 10 študentov na doktorski stopnji.
Vse člane akademskega zbora naprošamo, da v kolikor zaznate kakšen interes v krogu vam
poznanih potencialnih študentov FOŠ, le te napotite na naš informativni dan, ogled spletnih strani ali
pa jih osebno animirate za pridružitev k prvi generaciji 2010/2011.

05/2010 Seja Senata FOŠ je bila 14. aprila
Na peti seji senata smo obravnavali in sprejeli Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi, obravnavo
Pravilnika o doktorskem študiju pa smo prestavili na naslednjo junijsko sejo. Vse sprejete pravilnike
bomo sproti objavili na povezavi http://www.fos.unm.si/si/fos/pravni_viri/
Senat je tudi imenoval poročevalce za izvedbo postopkov izvolitve v naziv za mag. Iris Fink, mag.
Marije Turnšek Mikačič, mag. Beti Godnič, mag. Franca Brcarja in mag. Uroša Gunčarja. Gre za

kandidate, ki imajo bogate in aktualne izkušnje iz področja menedžmenta.

Javna nastopna predavanja bodo 6. maja s pričetkom ob 17.00
Ob najavi preizkusnih nastopnih predavanj kandidatov za izvolitev v naziv smo prišli do zanimive
ideje - ta predavanja bi lahko služila študentom in sodelavcem partnerskih fakultet (FIŠ in FUDŠ) kot
primer odlične povezave med teorijo in prakso.
Tokrat imamo pripravljenih pet zelo zanimivih in aktualnih vsebin, ki jih bodo predstavili naši
kandidati v naslednjem zaporedju:
17.00-17.30: mag. Iris Fink – Letni razgovori z zaposlenimi
17.30-18.00: mag. Franc Brcar - Integrirana avtomatizacija podjetja
18.00-18.30: mag. Uroš Gunčar - Procesni pristop naredi podjetje močnejše
18.30-19.00: mag. Marija Turnšek Mikačič - Menedžment osebnostne blagovne znamke
19.00-19.30: mag. Beti Godnič - Pomen kalkulacije pri procesu načrtovanja oskrbovalne verige

Vljudno vabljeni vsi, ki v ponujenih tematikah vidite priložnost za zanimivo in koristno preživet
četrtkov popoldan. Ob tej priložnosti se lahko tudi osebo spoznate s kandidati in z njimi izmenjate
poglede na predstavljene vsebine.
Predavanja bodo potekala v prostorih FOŠ in sicer v predavalnici P2 na Novem trgu 5.

22. Foruma odličnosti in mojstrstva Otočec (20. in 21. maj 2010) se bliža
Priprave na ta veliki dogodek so v zaključni fazi. Imamo dokončno potrjen program, svojo udeležbo
pa sta dokončno kot slavnostna govornika potrdila tudi mag. Blaž Kavčič, predsednik državnega
sveta in Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Letošnje vsebine se osredotočajo na vidik etičnega razmišljanja in delovanja, predstavili pa jih bodo
zanimivi in v javnosti cenjeni predavatelji. Predavanja bodo prepletena z okroglimi mizami, saj želimo
ustvariti čim bolj sproščeno komunikacijo med vsemi udeleženci.
Forum se bo začel s podelitvijo tradicionalne Velike nagrade odličnosti in mojstrstva Otočec 2010.
Dobitnik te nagrade je že znan, javnosti pa ga bomo predstavili na samem Forumu. Je odličnež v res
najbolj žlahtnem pomenu te besede.
Vse ostale podrobnosti si prosim oglejte na: http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/forum_odlicnosti/2010/
Na FOŠ si štejemo v veliko čast, da nam je bila ob Forumovem vstopu v tretje desetletje zaupana
soorganizacija tega pomembnega dogodka. Po dvajsetih letih delovanja Foruma je bila namreč
sprejeta usmeritev, da se nadaljnje negovanje izročila univerzalne odličnosti in mojstrstva prenese v
akademske kroge.

FOŠ podpisal prve pogodbe o strateškem partnerstvu
Razvijanje partnerstev je eden izmed temeljnih gradnikov vodstvene filozofije FOŠ. Prepričani smo,
da dolgoročna uspešnost naše fakultete temelji tudi na vzajemno koristnih odnosih s partnerji,
temelječih na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji. S strateškimi partnerstvi želimo doseči:
Udejanjanje vizije fakultete kot enega vodilnih centrov s področja kakovosti in odličnosti.
Prispevanje k nenehnemu izboljševanju poslovne uspešnosti in odličnosti strateškega
partnerja.
Zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med fakulteto, študenti in strateškim partnerjem.
Učinkovito sodelovanja pri razvoju in prenosu najnovejših znanj s področja organizacijskih

študij.

12. aprila 2010 smo podpisali prvo pogodbo o strateškem partnerstvu med FOŠ in GZDBK
(Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine). Sodelovanje bo potekalo na naslednjih strateških
področjih:
Barometer inovativnosti Dolenjske in Bele krajine
Gospodarski barometer Dolenjske in Bele krajine
Izobraževalna akademija GZDBK
Strateški načrt GZDBK
Organizacijski razvoj GZDBK od kakovosti do odličnosti
Borza problemov in priložnosti za vključevanje študentov z diplomskimi, magistrskimi in
doktorskimi raziskavami
Več podrobnosti si lahko ogledate na povezavi

http://www.gzdbk.si/si/aktualno/novice/?id=484&l=2010

S tedenskim zamikom smo 20. aprila 2010 podpisali drugo pogodbo o strateškem partnerstvu in
sicer med FOŠ in UE NM (Upravno enoto Novo mesto), z njeno vsebino pa smo se zavezali k
sodelovanju na naslednjih strateških področij:
Organizacijski razvoj UE NM od kakovosti do odličnosti
Vzpostavitev modela kompetenc zaposlenih
Za izvajanje tega strateškega partnerstva bo FOŠ v smislu udejanjanja svoje družbene odgovornosti
strateškemu partnerju nudila letno 20 brezplačnih svetovalnih ur iz področja organizacijskih študij.
Na povezavi http://www.upravneenote.gov.si/novo_mesto/splosno/novice/novica/article/1166/6762/?cHash=1b3390d98c so
dostopne ostale podrobnosti.
Prepričani smo, da vas bomo v naslednjih e-novicah obvestili o podpisu novih pogodb o strateških
partnerstvih. Ne skrivamo ambicij, da bi nas kot strateške partnerje prepoznale tudi ključne poslovno
odlične organizacije naše regije in tudi dobitnice PRPSP (Revoz d.d., Trimo d.d. in Krka d.d.). Smo
na dobri poti.

