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Seji Senata in UO FOŠ (16. 2. 2012)
16. februarja sta na FOŠ potekali seji Senata in Upravnega odbora.
Na seji Senata so člani obravnavali in potrdili poročilo o samoevalvaciji FOŠ, poročilo o anketiranju
študentov, potrdili so realizacijo letnega delovnega načrta FOŠ za leto 2011 in letni delovni načrt FOŠ
za leto 2012, sprejeli so spremembe Pravilnika o priznavanju znanja in spretnosti FOŠ ter spisek predlogov tem diplomskih in dodatnih magistrskih nalog v študijskem letu 2011/2012.
Na seji Upravnega odbora so njegovi člani sprejeli Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju
FOŠ, ter obravnavali in sprejeli realizacijo letnega delovnega načrta za leto 2011(letno poročilo) ter letni delovni načrt FOŠ za leto 2012.
V mesecu februarju pa je potekala tudi seja Komisije za študijske in študentske zadeve FOŠ, ki je
odločala o prejetih vlogah študentov.

Informativni dnevi v mesecu februarju
V torek, 17. 1. 2012, sta v okviru projekta Pomagajmo odkrivati talente (POT), Gimnazija Novo
mesto in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele
krajine, organizirali Karierni dan, ki je potekal na
Gimnaziji Novo mesto, poimenovan ''Kam po maturi?''. Na dogodku so sodelovale vse fakultete, za
katere na gimnaziji obstaja največje zanimanje. Na
stojnici se je med drugimi predstavila tudi Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu. S
tovrstnimi dogodki ţelijo organizatorji v okviru projekta POT spodbujati mlade, da se izobraţujejo za
tiste poklice, ki imajo potencial za prihodnost in
jih regionalno gospodarstvo potrebuje.

V petek, 10. 2. 2012 ob 10.00 in 16.00 in
soboto, 11. 2. 2012 ob 10.00 pa so tako kot po
celotni Sloveniji tudi na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu potekali informativni dnevi. Dekan in prodekanja za izobraţevanje ter strokovna sodelavka FOŠ so vsem
zainteresiranim predstavili programe Menedţment kakovosti prve, druge in tretje stopnje,
ključne aktivnosti na fakulteti, vpisne pogoje in
način prijave na ţeleni študij ter odgovorili na
posamezna vprašanja zainteresiranih za vpis.
FOŠ pa je sodelovala tudi na t.i. Infodnevu, ki
ga je v petek, 17. 2. 2012, organiziralo Društvo
novomeških študentov na Kmetijski šoli Grm in
biotehniški gimnaziji, Gimnaziji Novo mesto ter
Ekonomski šoli Novo mesto.

Zaposlitev nove sodelavke - knjiţničarke
S 1. februarjem 2012 smo na FOŠ zaposlili novo sodelavko, knjiţničarko Vesno Grabnar, univ. dipl.
biblioekarko. Tako je tudi dejansko začela delovati knjiţnica Fakultete za organizacijske študije v
Novem mestu. Za informacije vam je na voljo na tel. št. 059 074 163 ali po elektronski pošti na naslovu
knjiznica@fos.unm.si ali vesna.grabnar@fos.unm.si.
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Realizacija delovnega načrta za leto 2011
V okviru realizacije poslovne politike in ključnih usmeritev FOŠ v letu 2011 smo ugotovili, da
smo začeli z izvajanjem vseh treh stopenj študijskih programov (VS, MAG in DR). Načrtovali smo,
da se bo 29 študentom generacije 2010/2011 pridruţilo 60 novih študentov, s čimer bi dosegli s strateškim načrtom predvideno število 90 študentov.
Vpis je presegel pričakovanja, tako da generacija
2011/2012 šteje 74 študentov, s čimer smo dosegli
tudi skupno število 103 študentov. Vsi študijski
programi se izvajajo v izredni obliki.
V letu 2011 smo začeli povečevati naše aktivnosti na področju RRD. Kadrovsko smo okrepili našo
raziskovalno organizacijo IPO (Inštitut za poslovno
odličnost) ter se usmerili predvsem v pridobivanje
trţno usmerjenih aplikativnih projektov, ki so se
nam obetali na podlagi podpisanih pogodb o strateških partnerstvih. V zaključni fazi je realizacija
enega trţnega projekta, pričakujemo pa potrditev
ponudbe za drugi trţni projekt. Na razpis za aplikativne projekte smo oddali prijavo za naš prvi

tovrstni projekt. V RRD aktivno vključujemo tudi
naše študente, kjer smo s posebnim razpisom ţe
animirali prve kandidate, ki v sklopu svojih magistrskih in diplomskih nalog raziskujejo in modelirajo rešitve za razpisne teme.
Celotno leto 2011 je bilo namenjeno postavitvi
trdnih sistemskih temeljev za odličnost študija na
FOŠ. Ob tem posebej poudarjamo, da FOŠ svojo
pot do odličnosti udejanja tudi z vgradnjo zahtev
standarda ISO 9001. Tako smo večino aktivnosti v
letu 2011 podredili pripravi na certifikacijsko presojo, ki jo je v oktobru izvedla mednarodna certifikacijska hiša Bureau Veritas Cert. Postali smo
prva fakulteta v RS, ki si je prisluţila certifikat
kakovosti po standardu ISO 9001. S tem smo
oblikovali inovativen model obvladovanja kakovosti visokošolskega zavoda in ga kot takega ponujamo tudi ostalim univerzam in fakultetam.

Sprejet je bil letni delovni načrt za leto 2012

Najpomembnejše aktivnosti, ki smo si jih zadali z letnim delovnim načrtom za leto 2012, so predvsem
v udejanjanju našega raziskovalnega poslanstva. Do sedaj smo na tem področju bili prepoznani kot
soorganizatorji tradicionalnih mednarodnih Otoških Forumov odličnosti in mojstrstva, v letošnjem letu
pa bomo dodatno izvedli dve znanstveni in eno strokovno konferenco. Postavljamo tudi temelje za
našo zaloţniško dejavnost, tako da letos načrtujemo začetek izdaje nove znanstvene in strokovne
revije. Ţelimo tudi povečati uspešnost na področju izvedbe internih projektov s študenti, komercialnih projektov in tudi izboljšati uspešnost pri prijavah na razpisane projekte RS in EU. Posebej se bomo
osredotočali v ustvarjalno partnerstvo med mentorji in študenti, kjer veliko računamo na skupino
naših doktorandov, saj vse njihove doktorske raziskave poleg doprinosa k znanosti, vsebujejo tudi velike
aplikativne potenciale. Tako od njih poleg obveznih člankov v revijah s faktorjem vpliva, pričakujemo
tudi izvedbene projekte v realnem okolju.
Naše ključne usmeritve pri realizaciji politike odličnosti v letu 2012 so udejanjanje strateškega načrta
FOŠ, optimiranje dela Inštituta za poslovno odličnost (IPO), začetek izdajanja nove znanstvene European Journal of Critical Organization Issues ( EJCOI) in nove strokovne revije Revija za univerzalno odličnost (RUO), izvedba treh konferenc (Forum odličnosti in mojstrstva 2012, GPT 2012, NPOT 2012), oblikovanje novega študijskega programa, oblikovanje strategije rešitve prostorske problematika, vključevanje študentov v razvoj in izvedbo internih projektov FOŠ, vzpostavitev knjiţnice FOŠ, pridobitev koncesije oziroma preoblikovanje FOŠ v javni zavod, proaktivno delovanje pri kreiranju in krepitvi Univerzitetnega prostora Novo mesto (UNM).
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Izšla je prva številka revije RUO
Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu je izdala prvo številko strokovne revije RUO
– Revija za univerzalno odličnost. Ogledate si jo
lahko na naši spletni strani.
Revija RUO je interdisciplinarna revija, ki zdruţuje organizacijske vede oz. menedţment in univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in
osebno odličnost. Revija pokriva teme organizacijskih študij in univerzalne odličnosti. Njen namen
je raziskovanje in razvoj temeljnih načel odličnosti oz. temeljnih gradnikov nove organizacijske
paradigme po modelu poslovne odličnosti EFQM

Več o reviji lahko najdete na naši spletni strani.
V kolikor v tej reviji prepoznate izziv za vaš
ustvarjalni prispevek, vas vljudno vabim k sodelovanju in vas prosim, da sledite navodilom za
pripravo članka, ki nam ga pošljite na e-naslov:
ruo@fos.unm.si.

Ker ima revija ambicije spodbujati tudi nova
razmišljanja, je njen namen tudi raziskovanje in
razvoj temeljnih načel oziroma gradnikov univerzalne odličnosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnosti in mojstrstva:
 Vzgoja, izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje.
 Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov.
 Druţbeno odgovorno sonaravno delovanje.
 Usmerjenost v samopreseganje in doseţke.
 Etičnost razmišljanja in delovanja

Začel je teči 1. prijavni rok za vpis na I. stopnjo
1. februarja 2012 je skladno z Razpisom za vpis na visokošolski strokovni študijski program Menedţment
kakovosti v študijskem letu 2012/2013, ki ga je sprejel Senat FOŠ, začel teči prvi prijavni rok za vpis
na študijski program Menedţment kakovosti I. stopnje, ki se bo zaključil 29. junija 2012. Za vpis v
1. letnik je razpisanih 40 mest, za vpis po merilih za prehode neposredno v 2. letnik je razpisanih 50
mest in 3. letnik 20 vpisnih mest. Kandidati se lahko na študij prijavijo s pomočjo elektronske prijavnice, ki je objavljena na spletni strani in bo dostopna vse do poteka prijavnega roka.

Delovni obisk v Karlovcu
Vodstvo FOŠ je 9. februarja 2012 odšlo na delovni obisk v Veleučilište v Karlovcu, z namenom medsebojnega spoznavanja in priprave osnutka Sporazumu o sodelovanju med fakultetama. Po toplem sprejemu in predstavitvi obeh regij ter fakultet smo se dogovorili za sodelovanje na področju izobraţevalne,
zaloţniške in znanstveno – raziskovalne dejavnosti. Končni rezultat obiska je podpisan sporazum o
sodelovanju med ustanovama.
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19. akademski večer
14. februarja 2012 je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizirala 19. akademski večer. V Mali dvorani Kulturnega centra
Janeza Trdine sta predavatelja Vladimir Gregor
Bahč, predsednik uprave in generalni direktor TPV
d. d., ter Anton Petrič, direktor sektorja Sistemi
vodenja, predstavila tematiko z naslovom Sistemi
vodenja in poslovna odličnost – razvojna pot
podjetja TPV.
Podjetje TPV d. d. je nedavno prejelo priznanje
Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki je
najvišja drţavna nagrada za doseţke na področju
kakovosti poslovanja in rezultata razvoja znanja
ter inovativnosti. To je podjetje doseglo z uravnoteţenimi rezultati pri svojem poslovanju kot tudi
primerjalno v panogi, z odzivom na potrebe kupcev, ki jih upošteva pri svojem delovanju ter z
jasno vizijo in strategijo, ki je usmerjena v ključne cilje. Podjetje je hkrati močno vpeto v lokalno

in širše okolje preko aktivnega prispevka in partnerskega sodelovanja z raziskovalnimi, športnimi,
humanitarnimi in kulturnimi institucijami ter
društvi.
Na Akademskem večeru sta tako Bahč kot Petrič
predstavila svoj recept za uspeh. TPV d.d. je
slovensko podjetje, ki deluje globalno, so ciljno
usmerjeni, odgovorni za trajno prihodnost in cenjen partner v industriji vozil. V podjetju vzdrţujejo tradicijo razvoja sistemov vodenja, tako so
leta 1993 pridobili certifikat ISO 9001, leta 1997
certifikat EAQF, leta 2000 certifikat ISO 14001,
leta 2003 certifikat ISO TS 16949, leta 2008 certifikat OHSAS 18001 in leta 2011 certifikat PRSPO
(EFQM). Hkrati pa stremijo k nenehnemu izboljševanju.
Več o tem in preteklih akademskih večerih si
lahko ogledate na naši spletni strani.

Napovedujemo
 22. marca 2012 ob 16. uri organiziramo informativni dan.
 5. marca se bo FOŠ predstavil na 1. Regijskem festivalu zaTE—Znanje aktivira te
 26. marca se bo med 9. in 16. uro v konferenčni dvorani Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Pod-

breznik 15, Novo mesto, odvijal Akademski forum z naslovom Inovativni pristopi k regionalnemu
razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevskega in Posavja - ustvarjanje čezmejne regije odličnosti.
 FOŠ pripravlja prvo letno konferenco Upravljanja v (post)tranziciji, ki bo potekala od 12. do 14.
aprila 2012 v hotelu Šport Otočec. Tema konference 2012 je: ―Dve desetletji spremememb upravne paradigme v drţavah Srednje in Vzhodne Evrope‖. Več o konferenci si lahko ogledate na naši
spletni strani.
 FOŠ bo tudi v letu 2012 v sodelovanju z Društvom ekonomistov Dolenjske in Bele krajine organiziral
tradicionalni, ţe 24. forum odličnosti in mojstrstva Otočec, ki bo potekal 23. maja 2012 v Hotelu
Šport na Otočcu. Naslov letošnjega foruma bo: DRUŢBENO ODGOVORNO RAVNANJE PRI UVELJAVLJANJU UNIVERZALNE ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVA.

Stran 5

FOŠ e-novice

Letnik 04, številka 02

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
E-pošta: info@fos.unm.si
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