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FOŠ e-novice 

 

UVODNI KOMENTAR 
 
o FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.   
o S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora  in vseh ostali notranjih in zunanjih 

sodelavcev fakultete. 
o Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za 

sodelovanje s fakulteto. 
o Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
o Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

 

 

INFORMACIJE 

 

Kronika dogodkov na FOŠ za maj 2011 
 

 2011-04-22: FOŠ e-novice 02/2011 

 2011-04-22: FOŠ postal zavezanec za DDV  

 2011-05-06: Udeležba FOŠ na delavnici eVŠ na MVZT 

 2011-05-06: Zaključek prvega prijavnega roka za vpis na I. stopnjo 

 2011-05-09: Pridobitev novih zloženk in nova zunanja podoba FOŠ 

 2011-05-10: Informativni dan FOŠ v TPV in na Višji šoli B&B v Kranju 

 2011-05-11: Informativni dan FOŠ v Splošni bolnišnici Novo mesto in na Šolskem centru v 

Novem mestu  

 2011-05-17: Informativni dan FOŠ v podjetju Trimo d.d. v Trebnjem 

 2011-05-19: 13. Akademski večer  

 2011-05-21: Zagovor dispozicij doktorskih disertacij študentov 1. letnika pri predmetu Seminar 

za dispozicijo 

 2011-05-25: Forum odličnosti in mojstrstva na Otočcu 

 2011-05-26: Udeležba FOŠ na seminarju o delu OECD v Visokem šolstvu 

 2011-05-26: Splošni informativni dan na FOŠ 

 2011-05-27: Zadnje predavanje na FOŠ v študijskem letu 2010/2011 

 2011-05-31: Informativni dan FOŠ na Višji ekonomski šoli Novo mesto 

 2011-06-06: FOŠ e-novice 03/2011 

 

 

 

Informativni dnevi FOŠ v mesecu maju 2011 

 
V mesecu maju smo na FOŠ izvedli širšo predstavitveno akcijo fakultete, predvsem po podjetjih iz 
naše regije. Ker se dejansko želimo čim bolj približati gospodarstvu na tem območju ter natančneje 
prestaviti naše študijske programe, smo se s predstavniki podjetij dogovorili za krajšo predstavitev 
naše fakultete v samih podjetjih. Tako smo 10. maja obiskali podjetje TPV d.d., 11. maja Splošno 
bolnišnico Novo mesto in 17. maja podjetje Trimo d.d..  
 
Poleg podjetij pa smo v mesecu maju izvedli informativne dneve na višjih šolah, in sicer 10. maja na 
Šolskem centru Novo mesto, 11. maja v Višji šoli B&B v Kranju in 31. maja na Višji ekonomski šoli 
Novo mesto.  
 
V četrtek, 26. maja smo ob 17. in 18.30 uri izvedli še splošna informativna dneva na sedežu fakultete 
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s predstavitvijo študijskih programov Menedžment kakovosti prve, druge in tretje stopnje. 
Informativnega dne se je udeležilo lepo število kandidatov z zanimanjem za vse tri stopnje študija. 
Splošna informativna dneva pa načrtujemo še 23. junija in 8. septembra 2011, ki bodo potekali ob 17. 
in 18.30 uri v prostorih fakultete (Novi trg 5, Novo mesto). 
 
Za promocijo fakultete v medijih pa smo poskrbeli tudi v okviru UNM (Univerzitetni prostor Novo 
mesto), saj je lokalna televizijska postaja Vaš kanal objavila reportažo o UNM, katere del je tudi naša 
fakulteta. Reportažo, katere odlomki so bili snemani na dan splošnega informativnega dneva, si lahko 
ogledate na spletni strani Vašega kanala.  
 
Prepričani smo, da smo z navedenimi aktivnostmi s ciljem predstavitve naše fakultete, študijskih 
programov in študiju na njej čim širšemu krogu ljudi v naši regiji močno prispevali k širši 
prepoznavnosti in uveljavitvi naše fakultete v domačem prostoru in  spodbudili tiste, ki razmišljajo o 
nadaljevanju študija v smeri organizacije in menedžmenta bodisi na prvi, drugi ali tretji stopnji, da je 
odločitev za vpis na FOŠ njihova najboljša izbira.  
 
 

Zaključek prvega prijavnega roka za VS študijski program in začetek 

prvega prijavnega roka za MAG in DR študijski program  
 

 
5. maja 2011 se je zaključil prvi prijavni rok za vpis na visokošolski strokovni študijski program I. 
stopnje, na katerega se je prijavilo 10 kandidatov. Drugi rok za prijavo bo začel teči 22. avgusta 2011, 
do takrat pa bomo preko informativne prijave, ki je objavljena na spletni strani FOŠ, spremljali tekoče 
zanimanje za vpis na VS študijski program I. stopnje, s čimer bomo lahko predvideli število vpisa v 
naslednjih dveh rokih, ki sta časovno malce oddaljena od prvega prijavnega roka. 
 
1. junija pa je skladno z razpisoma za vpis na magistrski in doktorski študijski program Menedžment 
kakovosti v študijskem letu 2011/2012, ki ju je sprejel Senat FOŠ na svoji aprilski seji, začel teči prvi 
prijavni rok za vpis na magistrski in doktorski študijski program Menedžment kakovosti, ki se bo 
zaključil 30. junija 2011. Kandidati se lahko na študij prijavijo s pomočjo elektronske prijavnice, ki je 
objavljena na spletni strani in bo dostopna vse do poteka prijavnega roka.  
 

 

Forum odličnosti in mojstrstva Otočec 

 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v sodelovanju z Društvom ekonomistov 
Dolenjske in Bele krajine 25. maja organizirala že 23. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec, z 
naslovom Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in 
mojstrstva.  
 
Letošnji dogodek je bil uspešno zastavljen in odlično izpeljan, kar se kaže v sami udeležbi (131 
udeležencev) kot tudi s čestitkami in pohvalami, ki smo jih prejeli. Veseli nas, da se je Foruma poleg 
profesorjev fakultete udeležilo tudi veliko število naših doktorskih in magistrskih študentov.    

 
Nagovor, prispevke z dogodka, zbornik v pdf. obliki ter galerijo slik si lahko ogledate na spletni strani 
FOŠ. Na spletni strani pa si lahko ogledate tudi vsebine in prispevke Forumov odličnosti in mojstrstva 
s preteklih let. 
 

Konec predavanj v letošnjem študijskem letu 
 
V petek, 27. maja 2011 so potekala zadnja predavanja na FOŠ, ki so se na magistrskem študiju 
zaključila s predmetom Strategije in procesi. V soboto, 11. junija pa sledi še zadnji izpit, s katerim se 
uradno zaključijo prvi izpitni roki pri posameznih predmetih. V mesecu juliju in nato avgustu in 
septembru pa sledijo še drugi izpitni roki za tiste, ki se izpitov niso udeležili med študijskim letom, 
katerih pa je relativno malo.  
 
V soboto, 21. maja pa so doktorski študentje zaključili s svojimi študijskimi obveznostmi, in sicer z  
zagovorom svojih dispozicij doktorskih disertacij v okviru predmeta Seminar za dispozicijo. Za 
doktorande prvega letnika je bilo tekoče študijsko leto zelo naporno, zato smo veseli visokega 
odstotka udeležbe na izpitu kot tudi pozitivno ocenjenih nalog. 
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Na splošno ugotavljamo, da je bilo letošnje študijsko leto tako za magistrske kot tudi za doktorske 
študente zelo uspešno, kar se vidi tako po številu opravljenih izpitov, povprečni oceni in splošnem 
zadovoljstvu študentov. Kljub temu, da smo z izvajanjem magistrskega in doktorskega študijskega 
programa pričeli šele letos, smo organizacijo študija vzeli zelo resno in smo ponosni tako na izvedbo 
študija kot tudi na našo prvo generacijo študentov, ki je odlično prebila led in nam potrdila, da smo si 
postavili prave cilje, ki smo jih skozi celotno študijsko leto uspešno uresničevali. 

 
 


