FOŠ

e-novice
Letnik 03, številka 06

2. november 2011

Kronika dogodkov za mesec oktober 2011:
2011-09-30:

FOŠ e-novice 05/2011

2011-10-03:

Začetek študijskega leta 2011/2012

2011-10-03:

Sklep dekana FOŠ o razpisu volitev v ŠS

2011-10-04:

Uvodni teden FOŠ

2011-10-05:

Objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H)

2011-10-06:

Uvodni teden FOŠ

2011-10-07:

Zaključek 3. prijavnega roka

2011-10-11:

Prvo predavanje na VS študijskem programu

2011-10-12:

Vpisi po 3. prijavnem roku

2011-10-14:

Prvo predavanje na MAG študijskem programu

2011-10-13:

Seja KIN

2011-10-13:

09/2011 seja Senata FOŠ

2011-10-13:

Imenovana prodekanje za izobraţevanje FOŠ

2011-10-19:

Seja KZRD

2011-10-19:

Seja KŠŠZ

2011-10-19:

1. Doktorski kolokvij

2011-10-19:

Sprejet Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja

2011-10-20:

Udeleţba FOŠ na 4. dnevu ravnanja s človeškimi viri na Otočcu

2011-10-21:

Volitve v ŠS FOŠ

2011-10-24:

Pridobitev certifikata ISO 9001

2011-10-26:

2. Doktorski kolokvij

2011-10-27:

16. Akademski večer

2011-10-28:

Seja KŠŠZ

2011-10-28:

Konstitutivna seja ŠS

2011-11-02:

FOŠ e-novice 06/2011

FOŠ e-novice

Letnik 03, številka 06

Uvodni pozdrav dekana ob začetku študijskega leta 2011/2012
Spoštovani študentje in člani akademskega zbora FOŠ!

Študijsko leto 2011-2012 je za nas zelo pomembno. Letos izvajamo vse naše študijske programe Menedţment kakovosti. Lanski prvi generaciji magistrskih in doktorskih študentov se je letos pridruţila njihova druga generacija, posebej pa smo veseli prve generacije študentov visokošolskega strokovnega programa.
Tako smo lani usmerjali našo pozornost tridesetim študentom, letos pa sto trem. Temu primerno smo okrepili
tudi naš akademski zbor, ki šteje preko trideset visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Ker je fakulteta po definiciji »skupnost študentov in profesorjev«, si ţelimo, da med sabo vzpostavimo take odnose, da bo doseţena
čim višja raven kakovosti študija.
Zelo smo tudi veseli, da smo svojo osredotočenost v kakovost dokazali tudi s pridobitvijo certifikata ISO 9001.
Pot do certifikata se je začela ţe ob naši ustanovitvi, saj smo v svoje delovanje ţe od začetka vgrajevali zahteve sodobnih organizacijskih teorij, kjer imajo sistemi vodenja kakovosti posebno mesto.
FOŠ v letošnjem decembru praznuje tretjo obletnico svojega rojstnega dne, saj smo bili leta 2008 ustanovljeni
in tudi vpisani v sodni register. Naš rojstni dan bomo obeleţili 6. decembra z izvedbo slavnostne akademije, na
katero bomo z veseljem povabili vse vas in vaše najbliţje. Pripravljamo zanimiv program, v katerem ne bomo
pozabili tudi na prazničen december.
Ker smo ţe odločno zakorakali v novo študijsko leto, vsem skupaj ţelim veliko vztrajnosti in pozitivne energije
ter obilo uspehov pri razvijanju vaših ustvarjalnih potencialov – pa tudi veliko uspeha na prvih letošnjih izpitih.

Seje Senata in komisij FOŠ
Oktobra so na FOŠ poleg redne seje Senata potekale
še seje KŠŠZ, KZRD in KIN. Na seji 09/2011 Senata
so senatorji med drugim ustanovili Katedre, in sicer
Katedro za organizacijske študije, Katedro za kakovost in odličnost in Katedro za raziskovalno metodologijo v druţboslovju. Ustanovni sestanki kateder
bodo v mesecu novembru, na katerih bodo imenovani tudi njihovi predstojniki. Senatorji so sprejeli še
Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, ki ureja postopek za ugotavljanje, preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanja ter merila za priznavanje
znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim izobraţevanjem in neformalnim izobraţevanjem in/ali priloţnostnim učenjem pred vpisom in

med študijem na Fakulteti za organizacijske študije v
Novem mestu. Pravilnik je objavljen na spletni strani
in spletnem referatu FOŠ in Sprejete so bile tudi teme
magistrskih nalog za študijsko leto 2011/2012 in Razpis internih projektov oziroma raziskovalnih tem v
okviru diplomskih in magistrskih nalog študentov
FOŠ. Ta vsebuje naslov teme in povzetek opisa in pričakovanih rezultatov projekta, z izborom katere od
tem lahko študentje postanejo soustvarjalci kakovosti
FOŠ-a.
Na sejah komisij Senata pa so člani obravnavali aktualne teme ter odločali o vlogah študentov, ki so na FOŠ
prispele v mesecu oktobru.

Zaključeni vpisi v študijskem letu 2011/2012
V petek, 7.10.2011, se je zaključil 3. prijavni rok za
vpis v študijske programe Menedžment kakovosti na
1., 2. in 3. stopnji na FOŠ. Po končanem vpisnem
roku v drugem tednu oktobra smo na FOŠ tako vpisali
74 novih študentov, tako da so na FOŠ tako letos
vpisani 103 študenti (41 študentov prve, 21 študentov druge in 41 študentov tretje stopnje).

S številom vpisanih smo na FOŠ izjemno zadovoljni,
saj smo izpolnili cilj, ki smo si ga zadali v strateškem
načrtu in v katerega smo verjeli skozi celo leto. Verjamemo tudi, da bomo s svojim delom uresničili pričakovanja študentov oziroma se bomo trudili, da jih
bomo celo presegli.
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Začetek študijskega leta z Uvodnim tednom FOŠ
V ponedeljek, 3.10.2011, se je za 104 študente na FOŠ
začelo novo študijsko leto 2011/2012. Za prvi teden
smo na FOŠ organizirali t.i. Uvodni teden, srečanje
vseh študentov FOŠ, katerega namen je bil študentom
predstaviti študij na FOŠ.

Uvodnemu delu pa je sledila organizirana delavnica na temo pisanja znanstvenih prispevkov, ki jo
je vodil izr. prof. dr. Milan Ambrož. Delavnice so
se udeleţili predvsem magistrski in doktorski študentje, ki jim je tematika blizu in jim bo koristila
Prvo srečanje vseh študentov je bilo tako v torek, pri nadaljnjem študiju.
4.10.2011, drugo pa v četrtek, 6.10.2011. Ob 16. uri je
dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec, v Mali dvorani
Kulturnega centra Janeza Trdine z uvodnim nagovorom pozdravil študente vseh stopenj ter jim zaţelel
prijeten ter uspešen začetek novega študijskega leta.
Sledilo je uvodno predavanje strokovne sodelavke, ki
je študentom predstavila spletni referat, ključne pravilnike FOŠ, delo Študentskega sveta in aktivnosti, ki se
izvajajo na fakulteti.
Uvodnemu delu je sledilo neformalno druženje študentov in zaposlenih v prijetnem ambientu Kulturnega
centra Janeza Trdine, kjer so novi in stari študentje
izmenjali svoje občutke in pričakovanja ob začetku študijskega leta.

Pridobitev certifikata ISO 9001
V ponedeljek, 24. oktobra 2011 je FOŠ prestala
certifikacijsko presojo sistema vodenja fakultete
po zahtevah standarda ISO 9001. Certifikacijsko
presojo so izvedli presojevalci mednarodne certifikacijske hiše Bureau Veritas, ki so v uvodu svojega
poročila zapisali:
»Sistem vodenja kakovosti je skladen z zahtevami
standarda SIST EN ISO 9001:2008 in je primerno
dokumentiran. Zahteva po procesnem pristopu je
upoštevana, procesi so usklajeni s specifičnimi zahtevami organizacije, so uvedeni ter obvladovani.
Kratkoročne usmeritve in cilji organizacije se dosegajo.«

bomo tako ena prvih fakultet v Sloveniji, ki je v svoje
delo vgradila zahteve standarda ISO 9001.
Za certificiranje smo se na FOŠ odločili predvsem
zato, ker fakulteta izvaja programe Menedţment
kakovosti in zato ker ţelimo dokazati svojo verodostojnost tudi preko uvajanja sodobnih pristopov v naše
delo. Ţelimo si, da bi se naša prizadevanja prepoznala tudi v izboljšanju kakovosti pedagoškega dela in
predvsem da bi rezultirala v večanju zadovoljstva študentov in zaposlenih na FOŠ.

Pri pregledu dokumentacije kot tudi izvajanja v praksi tekom postopka ni bilo ugotovljenih nobenih
naskladnosti, tako da sedaj sledi le še formalni postopek izdaje certifikata. S podeljenim certifikatom
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Doktorski kolokviji v novem študijskem letu
Tudi v letošnjem študijskem letu bomo na FOŠ ohranili t.i.
DOKORSKE KOLOKVIJE, dvourna srečanja, namenjena doktorskim študentom FOŠ.
V oktobru smo tako organizirali ţe 2. Doktorska kolokvija. V
sredo, 19.10.2011 je bil organiziran prvi doktorski kolokvij v
študijskem letu 2011/2012, katerega ključni poudarki so bili
predstavitev raziskovalnih področij potencialnih mentorjev s
poudarkom na iskanju sinergije in prepleta z doktorskimi raziskavami doktorandov FOŠ, samopredstavitev vsakega od doktorandov s poudarkom na predstavitvi predvidene doktorske teme
ter predstavitev ključnih vsebin Pravilnika o doktorskem študiju
na FOŠ. Animator prvega doktorskega kolokvija je bil dekan
FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec.
Doktorskega kolokvija se je udeleţilo 13 doktorandov prvega in
drugega letnika, ki so se v študijskem letu 2011/2012 prvič vpisali na doktorski študij na FOŠ, ter 8 potencialnih mentorjev
doktorandom FOŠ, in sicer tako profesorjev, ki na fakulteti predavajo, kot tudi zunanjih profesorjev, ki so izkazali pripravljenost pri sodelovanju s FOŠ na področju mentorstev doktorandom.

Po pozdravnem nagovoru dekana FOŠ so se najprej predstavili doktorandi, ki so svojim sošolcem in mentorjem predstavili področje, ki jih zanima, nato pa so se predstavili še navzoči potencialni mentorji, ki so doktorandom predstavili svoje področje, na katerem so pripravljeni sprejeti mentorstva doktorandom. Dekan FOŠ
je nato predstavil tudi ostale potencialne mentorje, ki se doktorskega kolokvija niso mogli udeleţiti.
Formalni del doktorskega kolokvija se je zaključil z »domačo nalogo« doktorandom 2. letnika, ki morajo do
naslednjega doktorskega kolokvija izpolniti obrazec OBR-036 – Interesna raziskovalna področja doktoranda,
katerega vsebino bodo predstavili ostalim doktorandom ter članom Komisije za znanstveno – raziskovalno
delo.
Končanemu formalnemu delu je sledilo še neformalno druženje v prijetnem ambientu Trdinovega bara, kjer
so imeli doktorandi priloţnost izmenjati svoje misli, poglede in vprašanja z ostalimi doktorandi in potencialnimi mentorji.
V sredo, 19.10.2011 pa je potekal drugi doktorski kolokvij, ki je bil namenjen »novim« študentom drugega
letnika, torej tistim, ki so se v letošnjem študijskem letu prvič vpisali v 2. letnik na doktorski študij na FOŠ.
Ključni poudarki so bili predstavitev interesnih raziskovalnih področij doktorandov na posebnem obrazcu (OBR036 – Prestavitev raziskovalnih področij doktoranda) in njegova predstavitev ostalim doktorandom ter prisotnim članom KZRD. Predstavitvi posameznega obrazca je sledila razprava ter napotki prisotnih članov KZRD za
nadaljnje delo.
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Spremembe zakonodaje na področju šolstva
Drţavni zbor je v mesecu oktobru obravnaval in sprejel
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem
šolstvu (ZViS-H). Prvi zakon uvaja spremembe v pristopu
do obravnavanja tujega izobraţevanja. Temeljne spremembe so predvsem v uvajanju primerjalnega načina
obravnave tujega izobraţevanja s slovenskim, odprava
ugotavljanja enakovrednosti tujega naziva/ naslova slovenskemu in njegova uporaba, olajšanje postopka za vlagatelje; prenova javne baze ţe izdanih mnenj pri ENICNARIC centru; postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraţevanja, ki je v pristojnosti izobraţevalnih
institucij pa ostaja enak. Povezava do zakona je dostopna tudi na spletni strani FOŠ.

(ZViS-H), ki daje pravno podlago za vzpostavitev
Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema
visokega šolstva v Republiki Sloveniji – eVŠ. eVŠ v
slovensko visoko šolstvo prinaša kar nekaj novosti
za javne in zasebne visokošolske zavode na področjih: razvida visokošolskih zavodov, priprave in objave razpisa za vpis v javnoveljavne študijske programe vseh treh stopenj, poteka zbiranja prijav za
vpis v študijske programe na vseh treh stopnjah,
spremljanja podatkov o študentih in dokončanju
študija, spremljanja podatkov o izvajalcih visokošolske dejavnosti, prijavljanja študentov za subvencionirano bivanje ter statističnega poročanja.
Povezava do zakona je dostopna tudi na spletni
Drţavni zbor je 23. 9. 2011 sprejel še Zakon o spre- strani FOŠ.
membah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu

Volitve v ŠS FOŠ
V ponedeljek, 3.10.2011, je dekan FOŠ izdal Sklep o
razpisu volitev v Študentski svet FOŠ, ki skladno s
Statutom potekajo vsako leto v začetku študijskega
leta.
Študentski svet FOŠ je sestavljen iz 7 članov, in
sicer 2 predstavnikov VS, 2 predstavnikov MAG in 3
predstavnikov DR študijskega programa. Kandidacijski postopek za vloţitev kandidatur je potekal od
torka, 4.10. do četrtka, 13.10.2011. Volilna komisija
je ugotovila, da je v tem roku kandidaturo oddalo
10 kandidatov, in sicer 2 za VS študijski program, 3
za MAG študijski program in 5 za DR študijski program.

za člane Študentskega sveta v študijskem letu
2011/2012 izvolili naslednje študente: Andreja Krštinca in Ireno Mislej (predstavnika 1. stopnje), Terezo Golenko in Simona Hotujec (predstavnici 2. stopnje) ter Mateja Jevščka, Franca Brcarja in Vladimirja Pegana (predstavniki 3. stopnje).
V petek, 28.10.2011, je sledila konstitutivna seja ŠS
FOŠ, na kateri so člani volili predstavnike v organih
FOŠ.
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.

Volitve so potekale v petek, 21.10.2011 od 15. do
17. ure. Volitev se je udeleţilo 22 študentov, ki so

16. Akademski večer
V četrtek, 27.10.2011 je potekal ţe 16. Akademski
večer. Tokratni gost je bil prof. dr. Sandi Klavžar, redni
profesor za področje matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki je predstavil
tematiko z naslovom Brez ponavljanj v Hanojskem stolpu. Gostujoči predavatelj je poljudno opisal problem
Hanojskega stolpa, njegove inačice ter povezave z različnimi področji matematike in računalništva. Poseben poudarek je bil na povezavi s teorijo števil in konceptom
neponavljajočih se zaporedij.

»Brez ponavljanj v Hanojskm stolpu«
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4. Dan ravnanja s človeškimi viri
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
(GZDBK) – Sekcija za ravnanje s človeškimi viri, je 20.
oktobra 2011 pripravila ţe četrti dan sekcije, ki se je
odvijal v Hotelu Šport na Otočcu. Naslovna tema
letošnjega dne je bila Zavzetost zaposlenih. V okviru
dogodka so podelili tudi priznanje za Vzoren primer
ravnanja s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2010, in sicer je priznanje
dobilo podjetje Infotehna skupina d.o.o. iz Novega
mesta.

Glede na zanimivost in aktualnost tematike je
GZDBK na podlagi dogovora s fakulteto k udeleţbi
posebej povabila študente FOŠ, ki so se dogodka
lahko udeležili brez kotizacije (BREZPLAČNO).
Veseli smo bili njihovega odziva, saj se je na podlagi povabila dogodka udeleţilo kar nekaj FOŠevih
študentov vseh treh stopenj. FOŠ si na takšen način
prizadeva k čim večji vpetosti tako fakultete kot
tudi njenih študentov v regionalno okolje.

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 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
www.fos.unm.si

Stran 6

