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Seje Senata in komisij FOŠ
Od julija do septembra je na FOŠ potekalo kar nekaj sej organov FOŠ, in sicer sta bili sklicani dve seji Senata FOŠ in
štiri seje komisij Senata.
Na julijski seji Senata FOŠ so senatorji obravnavali dispozicije doktorskih disertacij, na septembrski seji Senata pa so
senatorji med drugim potrdili rokovnik sej Senata FOŠ za študijsko leto 2011/2012, ki bodo potekale 13.10.2011,
17.11.2011, 15.12.2011, 16.2.2012, 15.3.2012, 12.4.2012, 17.5.2012 14.6.2012, 12.7.2012 in 20.9.2012. Seje so terminsko razporejene po enakem sistemu kot v lanskem študijskem letu med 12. in 14 uro. Senatorji so za predstavnika vodstva za kakovost imenovali dekana FOŠ, izr. prof. dr. Borisa Bukovca, določili so okvirne teme doktorskih kolokvijev v prihajajočem študijskem letu, sprejeli nekaj sklepov s področja izvajanja študija v študijskem letu 2011/2012, razpravljali
o ustanovitvi kateder na FOŠ ter sprejeli sklep o začetku postopka nadomestnih volitev člana Senatorja FOŠ.
V jesenskem času so zaradi zaključevanja študijskega leta zelo aktualne tudi seje komisij Senata FOŠ, in sicer sta bili
slicani dve seji Komisije za študijske in študentske zadeve in dve seji Komisije za znanstveno in raziskovalno delo. Sklicevanje omenjenih komisij je v tem času zelo pomembno, saj se na ta način študentom FOŠ zagotovi hitro in učinkovito
obravnavanje njihovih vlog in prošenj.

Sprejet je Poslovnik kakovosti FOŠ
Na FOŠ je bil 15. septembra 2011 sprejet
Poslovnik kakovosti FOŠ, ki je eden izmed
temeljnih dokumentov za zagotavljanje kakovostnega delovanja fakultete, hkrati pa je
pogoj za certificiranje po standardu ISO 9001.
FOŠ namreč prepoznava svoje poslanstvo v
izobraževanju in prenosu znanja, katerega
kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Na tej poti do odličnosti se udejanja tudi z vgradnjo zahtev standarda ISO 9001. Projekt »IZBOJŠANJE KAKOVOSTI SISTEMA VODENJA Z UVEDBO ZAHTEV
STANDARDA ISO 9001« smo si zadali v Strateškem načrtu 2009-2014 in z Letnim delovnim

načrtom 2011.
Pričakujemo, da bomo z izvedbo projekta še
izboljšali učinkovitost svojega poslovanja in
zadovoljstvo študentov. Celoten projekt bomo
predvidoma zaključili ob zaključku letošnjega
leta in s tem med prvimi visokošolskimi zavodi
oblikovali inovativen model obvladovanja
kakovosti visokošolskega zavoda.
21. septembra smo uspešno prestali predpresojo in z velikimi pričakovanji čakamo na 24.
oktober, ko bodo presojavlci Bureau Veritas
Cert izvedli certifikacijsko presojo.

2. delovni sestanek nosilcev
metodoloških predmetov FOŠ
V sredini septembra je na FOŠ potekal drugi
delovni sestanek nosilcev metodoloških predmetov, na katerem so člani sprejeli spremembe
učnih načrtov predmetov Metode triangulacije,
Metode kvantitativne analize in spremenili ime
predmetu Kvalitativno raziskovanje v Raziskovanje v organizacijskih
vedah ter potrdili njegov učni
Člani so sprejeli
spremembe učnih načrt.
načrtov
Omenjeni predmeti se bodo v
predmetov MT,
spremenjeni obliki izvajali že v
MKA IN ROV
prihajajočem
študijske
letu
2011/2012.

Informativni dan 8.9.2011
V četrtek, 8. septembra je ob 17. in 18.30 uri na FOŠ potekal jesenski informativni dan. Nad zanimanjem za študij na
FOŠ in udeleženci smo bili prijetno presenečeni, saj se je
dogodka udeležilo 26 kandidatov za vpis na FOŠ.
Visoka obiskanost informativnih
dni tako dokazuje, da so študijski
programi Menedžment kakovosti
zanimivi in aktualni ter da na FOŠ
delujemo kakovostno in proaktivno.
Veseli smo tudi priporočil naših
obstoječih študentov, ki na podlagi
zadovoljstva s študijem spodbujajo
svoje znance k obisku informativnih
dni in nadaljevanju študija na
FOŠ.
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Vpisi po prvem in drugem prijavnem roku
V ponedeljek, 11.7.2011, so v prostorih fakultete potekali
vpisi po prvem prijavnem roku, in sicer na visokošolski
strokovni (VS), magistrski (MAG) in tudi doktorski (DR) študijski program Menedžment kakovosti. 6. maja 2011 se je
namreč zaključil prvi prijavni rok za prvo stopnjo, 30.
junija pa za drugo in tretjo stopnjo.
Po prvem prijavnem roku smo vpisali 19 novih študentov,
29. septembra pa smo po drugem prijavnem roku vpisali
še 39 novih študentov. Pred zaključkom tretjega prijavnega roka je tako na FOŠ vpisanih 58 novih študentov.

program, predvsem pa smo ponosni, da smo vpisali prvo
generacijo študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Menedžment kakovosti, ki bo strnila
krog izvajanja študijskih programov vseh stopenj.
V strateškem načrtu smo si kot cilj v drugem letu izvajanja študijskih programov zadali cilj 90 študentov, ki
se mu uspešno približujemo že po zaključenem vpisu po
drugem prijavnem roku. V mesecu septembru smo namreč v višji letnik vpisovali tudi obstoječe študente, ki so
izpolnjevali pogoje za napredovanje. Zelo smo bili veseli, da nismo zabeležili osipa, saj so v višji letnik napredovale vse magistrske študentke in velika večina doktorskih študentov.

V tretjem prijavnem roku, ki bo potekal med 1.10.2011 in
7.10.2011, se bodo kandidati še lahko prijavili na visokošolski strokovni, magistrski in doktorski študijski program
menedžment kakovosti. Prijave bodo tud sedaj potekale
Sicer pa je pred nami še tretji prijavni rok, v katerem
preko spletne strani s pomočjo elektronske prijavnice, ki predvsem na prvi stopnji pričakujemo še desetino prijo morajo kandidati izpolnjeno in podpisano skupaj z zah- jav, saj prijave za izredni študij na prvi stopnji v
tevanimi dokazili poslati po pošti na FOŠ.
pretežni meri prihajajo v zadnjem prijavnem roku.
Z vpisnimi številkami smo zelo zadovoljni, še posebej, ker
se je povečalo število vpisanih na magistrskem študiju,
ravno tako se je ohranilo zanimanje za doktorski študijski

Jesenska promocija FOŠ
V četrtek, 9. septembra je FOŠ v okviru konzorcija UNM
organiziral jesenski informativni dan. V promocijo dogodka
smo vložili veliko truda, in sicer smo v sodelovanju s skupnim oblikovalcem pripravili oglase v regijskih časopisih, na
radijskih postaja, plakate TamTam, ki so bili izobešeni v
Novem mestu, pripravili smo PR članke v prilogi Dolenjskega
lista in prilogi časnika Dnevnik. Predvajan je bil tudi televizijski prispevek programa Vaš Kanal na temo vpisa na fakul-

tete pod okriljem URS. Prispevek in članke si lahko
ogledate na spletni strani www.fos.unm.si.
Promocija je bila sicer skupna za vse članice konzorcija
UNM, vendar se je vsaka predstavila v svojem delu, s
čimer smo izkoristili individualnost in odličnost FOŠ.

15. Akademski večer
V V petek, 23. septembra 2011, je v sklopu projekta Noč
raziskovalcev potekal 15. akademski večer z istim naslovom. Posebej je bila zanimiva okrogla miza z naslovom
Spoznaj raziskovalce, katere udeleženci so bili prof.dr.
Miha Japelj, prof. dr. Roman Jerala, prof. dr. Borut Paul
Kerševan, prof. Dunja Mladenič in as. Andrej Kovačič.
V okviru okrogle je bila na kratko predstavljena kariera
raziskovalca s pomočjo več uveljavljenih raziskovalcev z
različnih področij, od družboslovja do fizike. Potekala je
razprava o tem, kako je biti raziskovalec, kakšne so svetle
in manj svetle strani tega poklica in tako je bila mladim

dana možnost, da iz prve roke zvedo, kako je biti raziskovalec.
V zaključnem delu je potekala slavnostna podelitev
Nahtigalovih nagrad, ki jih podeljuje Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto. Letošnji dobitniki so
Patricia Bele, ki je prejela bronasto Nahtigalovo priznanje za raziskovalno delo mladih, Bojan Lutman, ki je
prejel Nahtigalovo priznanje za mentorsko delo z mladimi, mag. Vili Malnarič, ki je prejel Nahtigalovo priznanje za raziskovalne in inovativne dosežke in zaslužni
prof. dr. Jože Gričar, ki je prejel Nahtigalovo priznanje
za življenjsko delo.
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Uvodni teden FOŠ
V prvem tednu novega študijskega leta smo na FOŠ organizirali sledil drugi del omenjene delavnice, ki se bo tako kot v
t.i. Uvodni teden FOŠ. Gre za dogodka, ki bosta potekala v torek zaključil ob 20. uri.
torek, 4.10.2011 in četrtek, 6.10.2011.
Na dogodka smo povabili tako obstoječe kot tudi nove
Tako v torek kot tudi četrtek bo od 16. do 18. ure potekal študente FOŠ vseh stopenj. Veseli smo velikega odziva na
uvodni del, na katerem bomo vsem študentom predstavili vabilo, saj se je na vabilo odzvala velika večina študenfakulteto, uporabljanje spletnega referata, pravilnike FOŠ, tov. Uvodni del bo zato v torek potekal v Mali dvorani
predstavili jim bomo sestavo in delovanje Študentskega sveta Kulturnega centra Janeza Trdine.
FOŠ ter odgovorili na vprašanja študentov.
Upamo, da bomo z izvedenim dogodkom izpolnili pričakoPo zaključku uvodnega dela pa bo v torek ob 18. uri sledil prvi vanja študentov in jim ponudili čimveč koristnih informadel delavnice na temo pisanja znanstvenih člankov, ki jo bo cij, napotkov in znanja, ki jim bodo koristili skozi študijizvedel izr. prof. dr. Milan Ambrož. V četrtek ob 18. uri pa bo sko leto.

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 Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ).
Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto
Tel. št.: 059 074 164
Fax: 07 373 78 80
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