Letnik-02, številka-06, November 2010

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 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 Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ).

INFORMACIJE

Kronika dogodkov na FOŠ za oktober 2010
2010-10-08: Zaključek tretjega prijavnega roka
2010-10-09: Prvo predavanje na FOŠ v sklopu magistrskega študija (Univerzalna odličnost)
2010-10-11: Vpis ob zaključku tretjega prijavnega roka
2010-10-14: Volitve v Študentski svet FOŠ
2010-10-14: Prvo predavanje na FOŠ v sklopu doktorskega študija (Doktorski kolokvij)
2010-10-23: Konstitutivna seja Študentskega sveta FOŠ
2010-10-27: Seja Senata FOŠ 10/2010
2010-10-27: Razpis začetka volitev novega dekana in Senata FOŠ
2010-10-28: Zaključna delavnica v sklopu projekta TRANS - SAETO
2010-11-05: FOŠ e-novice 06/2010

Zaključen vpisni postopek in prva predavanja na FOŠ
11.10.2010 smo zaključili z vpisi na FOŠ v študijskem letu 2010/2011. Po zaključenem
tretjem vpisnem roku imamo na FOŠ vpisanih 30 študentov, s čimer smo dosegli v
strateškem načrtu zasnovan cilj vpisanih študentov v prvem letu izvajanja študija.
Prvo predavanje na magistrskem študiju je bilo 9. oktobra pri predmetu Univerzalna
odličnost, katerega so se udeležili vsi študentje. Sicer pa imajo magistrski študentje v prvem
semestru obveznosti trikrat tedensko, predavanja pa potekajo ob petkih popoldan in sobotah
dopoldan ter en dan med tednom.
S predavanji pa so začeli tudi doktorski študentje prvega in drugega letnika, ki so se prvič
srečali s sošolci in potencialnimi mentorji na t.i. doktorskem kolokviju, katerega so vsi sprejeli
z naklonjenostjo. Doktorandi so najprej predstavil sebe in svojo predvideno doktorsko temo,
potencialni mentorji pa so predstavili svoja raziskovalna področja. Udeležilo se ga je 20
študentov in 8 profesorjev.

Prvi študentski svet FOŠ
Po uspešno izvedenih volitvah v Študentski svet FOŠ, ki so bile dne 14.10.2010, smo na
FOŠ dobili prvi Študentski svet FOŠ, ki šteje 7 članov, med katerimi so trije člani študentje
magistrskega in 4 člani študentje doktorskega študija. Konstitutivna seja ŠS je bila v soboto,
23.10.2010, na kateri so bili prisotni vsi izvoljeni člani. Izmed sebe so izvolili predsednika in
podpredsednika ŠS ter člane, ki bodo zastopali ŠS v drugih organih FOŠ (v Akademskem
zboru, Upravnem odboru, Komisiji za študijske in študentske zadeve in Komisiji za kakovost
in evalvacijo).
Upamo, da bodo svoje poslanstvo, ki jim je bilo zaupano s strani študentov, dobro izkoristili,
s čimer lahko pomembno prispevajo k dvigu kakovosti na FOŠ. Študentskemu svetu bo ta
mandat predsedoval Matej Jevšček, ki je postal tudi član Senata po funkciji predsednika ŠS.

Volitve in imenovanje novih članov organov FOŠ
Ker je FOŠ z letošnjim študijskim letom prvič začela z izvajanjem študijskih programov, je na
podlagi določbe Akta o ustanovitvi FOŠ in Statuta FOŠ potrebno izvoliti in imenovati nove
člane v organih FOŠ. Senat FOŠ je zato dne 27.10.2010 na svoji seji sprejel Sklep o začetku
rednega postopka za izvolitev dekana FOŠ za mandatno obdobje od 01.12.2010 do
1.10.2012 in Sklep o začetku postopka kandidiranja članov FOŠ, o sestavi Senata FOŠ in o
izvedbi volitev članov Senata FOŠ. Oba sklepa sta dostopna na oglasni deski FOŠ in
objavljena na spletni strani FOŠ.

Seja senata FOŠ - 10/2010
27.10.2010 je potekala 10. seja Senata FOŠ, na kateri je bil prvič prisoten član (predsednik)
Študentskega sveta FOŠ, ki se je konstituiral v soboto, 23.10.2010, po prvih izvedenih
volitvah v Študentski svet FOŠ.
Skladno z dnevnim redom sta bila na seji Senata sprejeta sklepa, na podlagi katerih sta se
začela postopka volitev novih članov organov FOŠ (dekana in Senata), sprejeta pa sta bila
tudi 2 pravilnika, in sicer Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov (SA-008) in
Pravilnik o študentski izkaznici (SA-009). Oba pravilnika sta dostopna na spletni strani FOŠ.
Med drugim so senatorji imenovali člane volilnih komisij v postopkih volitev dekana in Senata
FOŠ, potrdili sklep o spremembi v seznamu nosilcev in izvajalcev v študijskem letu
2010/2011 ter sprejeli ugotovitveni sklep, s katerim se pri izvajanju postopkov izvolitev v
nazive na FOŠ upoštevajo Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani.

24.11.2010 – Seja Akademskega zbora in Senata
V sredo, 24.11.2010 bo ob 12. uri seja Akademskega zbora FOŠ, ki bo potekala v duhu
volitev in imenovanja članov organov FOŠ. Člani akademskega zbora bodo namreč izvolili
dekana in ga predlagali v imenovanje Senatu, ter opravili volitve članov Senata FOŠ.
Ob 13.00 bo sledila konstitutivna seja Senata v novi sestavi, kjer bi se izvedel tudi postopek
imenovanja novega dekana ter obravnava preostalih točk dnevnega reda.
Vabila bodo poslana v naslednjih dneh.

