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RAZVIJAMO VAŠO USTVARJALNOST.

VIZIJA IN POSLANSTVO

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

"Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
TONE PAVČEK
in znova."

VIZIJA
»Postali in ostali bomo najboljši
slovenski ter eden vodilnih evropskih
centrov na področju kakovosti in
odličnosti, naši diplomanti pa med
najbolj iskanimi strokovnjaki s
svojega področja.«

POSLANSTVO
»Razvijamo
ustvarjalne
potenciale
posameznikov in
organizacijske
znanosti ter
prispevamo k
nenehnemu
izboljševanju
kakovosti življenja.«

ZAGOVORI
ZAKLJUČNIH DEL
TANJA BALAŽIC PEČEK
5. marec
"Gradniki
avtopoieze v 4.0
organizaciji"

ANDREJ GREBENC

NOVI DOKTORJI
ZNANOSTI
FOŠ

14. marec
"Matematični
model vzpona
in zatona
tehnologij v
globalnih
inovacijah"

2018

LEA ŠUC
9. julij
"Model organizacije
delovne terapije v
vzgojnoizobraževalnem
procesu za kakovostno
vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v
večinske osnovne šole"

MILAN SIMONČIČ
14. november
"Model
vključevanja
zunanjih
deležnikov v
izvajanje
družbeno
odgovornih
načel jedrskih
elektrarn"

URŠKA METELKO
18. september
"Definicija
uspešnega
menedžerja v
družinskem
podjetju"

SANDI POVŠE
26. september
"Vpliv
organizacijske
klime na
medsebojne
odnose,
zadovoljstvo in
zavzetost
zaposlenih"

MAGISTRI
FOŠ
POLONA SLADIČ
16. oktober
"Položaj
žensk na
vodstvenih
položajih v
Sloveniji"

2018

diplomanti foš
2018

GORAZD KAJIČ
18. april
"Plinsko-parna elektrarna kot poslovna
priložnost TET"

URŠKA BEDEK
18. april
"Izboljšanje kakovosti poštudijskih
aktivnosti FOŠ"

EMA PLUT
25. maj
"Organizacijski vidiki vzpostavitve
nastanitvenih kapacitet v Sloveniji"

NINA ZUPAN
19. junij
"Motiviranost udeležencev delavnice
Prej-Potem"

ANTON RUS
19. junij
"Pridobivanje in trženje energentov v
podjetju Petrol d.d."

SIMONA GORIŠEK
NAHTIGAL
6. november
"Menedžment človeških virov v podjetju s
proizvodnjo električne energije"

KATJA URAJNAR
4. december
"Merjenje stopnje čuječnosti med
zaposlenimi na fakulteti v jugovzhodni
Sloveniji"

GAŠPER
GREGORČIČ
4. december
"Vodenje kot dejavnik kakovosti in
poslovne odličnosti v podjetju Papiroti"

MATEJA BESEDNJAK
4. december
"Poslovni bonton kot dejavnik poslovne
uspešnosti"

DAMJANA NOVAK
6. december

"Spremembe v poslovanju
transportnega podjetja po vpeljavi
programa za sledenje vozil"

ŠTUDENTSKI
DOGODKI
ŠTUDETSKA TRIBUNA
V četrtek, 21. junija 2018, je potekala tradicionalna 8. Študentska tribuna, ki jo je organiziral Študentski svet
FOŠ. Vsebina je bila kot vsako leto namenjena predvsem analizi poteka obstoječega študijskega leta in
oblikovanju predlogov za izboljšanje študija na FOŠ. Na podlagi izpolnjenih anket študentov vsake stopnje so
predstavniki posamezne stopnje strnili rezultate in pripravili krajše izsledke, ki so jih predstavili predstavniki
članov Študentskega sveta FOŠ, in sicer za visokošolski študij Uroš Pavlin, za magistrski Robert Ajdič in za
doktorski Mari Božič. Zaključni predstavitvi je sledila odprta diskusija, v okviru katere so predvsem študentje
FOŠ iskali priložnosti za izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen samega dogodka.
Izpostavljeni primeri so za fakulteto zelo pomembni in na podlagi slednjih bo pripravila seznam ukrepov, s
katerimi bo zagotovila še boljšo izvedbo študija v prihajajočem študijskem letu.

ŠTUDENTSKI PIKNIK JE USPEL
V petek, 25. maja 2018, se je na pikniku prostoru pri kmetiji
Kastelic odvil tradicionalni študentski piknik novomeških
fakultet FINI, FIŠ, VŠ GRM in FOŠ. Zabavno druženje ob koncu
študijskega leta je bilo kot vsako leto nadvse zabavno.
Zmagovalci pa so vsi, ki so na piknik prišli.

POLETNA ŠOLA 2018

Poslovna odličnost

Poletna šola 2018 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, je bila
namenjena vsem študentom, ki so želeli hitreje napredovati, pridobiti ECTS
kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z
namenom pridobivanja kompetenc iz poslovna odličnosti. S Poletno šolo smo želeli
prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati
zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako
smo želeli povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s
strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi
zavodi.
V Poletni šoli 2018 so se prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih
predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije
uporabljajo na svoji poti do kakovosti in odličnosti. Ker je bil v Poletni šoli ključen
poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov
najodličnejših organizacij v Sloveniji (TPV d.o.o. in Upravna enota Novo mesto) smo
prepričani, da so (oz. še bodo) udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo
zaposljivost.

kolaž fotografij

Poletna šola 2018:
Poslovna odličnost

JESENSKO DRUŽENJE
S PREDSTAVITVIJO KNJIGE
V torek, 18. septembra, smo se zbrali na prav posebnem
dogodku pred pričetkom novega študijskega leta. Novo
mesto smo si ogledali s prav posebne perspektive, na
"valovih" reke Krke smo imeli priložnost spoznati temeljne
poudarke iz nove monografije Temelji avtopoieze v
organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka, ki jih je
podala avtorica Tanja Balažic Peček.
Ob prijetnem druženju in novih spoznanjih se je popoldne
prevesilo v večer in polni pozitivnih vtisov smo ugotovili, da
bomo podoba doživetja v prihodnje še krepili.

DECEMBRSKI BOWLING
Letošnji tradicionalni bowling se je
odvil 11. decembra pri Dolenj'cu. Na
bowlingu skupaj s FINI in VŠ GRM je
naše vrste branila tudi FOŠ ekipa. Ker
je važno sodelovati, ne vemo kdo je bil
najboljši.
Vsem organizatorjem in udeležencem
se zahvaljujemo za sodelovanje.

SLAVNOSTNA
AKADEMIJA FOŠ
2018
V sredo, 19. decembra, smo v Hotelu Šport na
Otočcu zabeležili ključni dogodek leta,
Slavnostno akademijo FOŠ, s katero smo
obeležili 10 let obstoja fakultete. Prireditev je s
kulturnim pridihom izbranih pesmi slovenskih
pesnikov povezoval g. Pavle Ravnohrib, svoj
prispevek k slavnostnemu praznovanju pa so
podali izbrani govorniki. Nagovoru dekana,
prof. dr. Borisa Bukovca so sledili govori g.
Boštjana Groblerja, podžupana Mestne občine
Novo mesto, prof. dr. Francija Demšarja,
direktorja Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in g.
Marka Lotriča, predsednika Slovenskega
združenja za kakovost in odličnost.
Dogodek je nadgradila slavnostna podelitev
diplomskih listin 10 diplomiranim
organizatorjem in organizatoricam, 3
magistrom in magistricam menedžmenta
kakovosti ter 4 doktorjem in doktoricam
znanosti. Razglasili smo tudi Tim odličnežev
leta 2018, katerega sestavljajo najboljši
študenti, diplomanti, zaposleni in zunanji
sodelavci, ki prejmejo priznanje odličnosti za
svoje dosežke v preteklem študijskem letu.
Praznovanje smo zaključili s prijetnim
druženjem in pogostitvijo s torto, s čimer smo
obeležili praznovanje 10. rojstnega dne
fakultete.
Utrinke si lahko gledate na spletni
strani: http://www.fos-unm.si/si/novice/?
id=10521

Hotel Šport, Otočec
19. december 2018

SLAVLJENCI VEČERA
Diplomirani
organizatorji

Magistri menedžmenta
kakovosti

Doktorji znanosti

Tim odličnežev 2018

ERASMUS +
GOSTUJOČE PREDAVANJE PROF. DR. UROŠA PINTERIČA NA SLOVAŠKEM
V februarju je bil prof. dr. Uroš
Pinterič na Ekonomski fakulteti
Tehniške univerze v Košicah v
okviru mednarodne izmenjave
ERAMUS+. Več o njegovi osebi
izkušnji si lahko preberete na
našem blogu.

ERASMUS+
IZMENJAVI V
MARCU

Vsako leto beležimo vse več profesorjev iz tujine, ki so aktivno vključeni v
pedagoški proces, raziskovalno delo in projekte ter poglabljanje mednarodnega
sodelovanja v skladu s strategijo internacionalizacije slovenskega visokega
šolstva. Ena izmed takšnih izmenjav je bila tudi v mesecu marcu, in sicer v času
od 20. marca do 24. marca 2018. Tako je bila fakulteta gostiteljica
visokošolskega učitelja Petra Jüptnerja, PhD, ki je zaposlen na partnerski
institucijiCharles University, Faculty of Social Sciences. Njegova predavanja na
temo "Local government systems in Europe" in "Different apporches to the
territorial aspects of local governments: centralization vs. Decentralization and
re-centralization/amalgamtion" so bila sprejeta z navdušenjem, na drugi strani
pa smo tudi poglobili sodelovanje s partnersko institucijo.
Da pa je bil mesec marec bolj mednarodno obarvan nakazuje tudi to, da je bila
fakulteta v času od 21. marca do 24. marca 2018 tudi gostiteljica Erasmus+
izmenjave administrativnega osebja. V fakultetni delovni proces se je
vključil Alican Kutlu, ki je zaposlen na turški partnerski instituciji Cankiri
Karatekin University. Gostujoči je podrobneje predstavil svojo domačo
institucijo in izobraževalni sistem v Turčiji vsem zaposlenim na fakulteti,
spoznaval delo v študentskem referatu ter se kot sodelujoči udeležil
konference Governance in (post)transition.

ERASMUS+ MOBILNOST OSEBJA - ROMUNIJA
V tednu od 5. do 9. marca 2018 sta sodelavki Jerneja Šurla Gašperšič in Katja Krevs odšli na Erasmus+
izmenjavo na romunsko Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Education Sciences in Brasov.
Namen izmenjave je bil spoznavanje načina dela tamkajšnje fakultete, izmenjava dobrih praks izvajanja
študijskega procesa in okrepitev sodelovanja med obema institucijama, hkrati pa tudi spoznavanje
tamkajšnje države in kulture. Sodelavki sta bili na fakulteti zelo dobro sprejeti, navezali sta stike s
predavatelji in ostalimi zaposlenimi ter s tem utrdili sodelovanje med fakultetama. Za študente in
predavatelje sta med drugim izvedli predavanje s predstavitvijo Slovenije, Novega mesta ter delovanja naše
fakultete in Erasmus+ praks na FOŠ.
Vtisi izmenjave so bili pozitivni in navdihujoči, okrepljeni z novimi dogodivščinami in spoznanji, ki jih bosta
obe sodelavki uporabljali pri svojem delu in hkrati spodbujali ostale k izkušnji Erasmus+ izmenjave.

ERASMUS+ MOBILNOST OSEBJA - LARISSA (GRČIJA)

V tednu od 20. do 25. maja 2018 sta sodelavki Katja Krevs in Vesna Grabnar odšli na
Erasmus+ izmenjavo mobilnosti osebja v grško Larisso na Technological Education
Institute (TEI) of Thessaly. Namen izmenjave je bil spoznavanje načina dela fakultete,
izmenjava dobrih praks izvajanja študijskega procesa in okrepitev sodelovanja med
obema institucijama, obenem pa tudi spoznavanje tamkajšnje države in njne kulture.
Sodelavki sta bili na fakulteti lepo sprejeti, izvedli sta predavanje s predstavitvijo
Slovenije, Novega mesta in delovanja naše fakultete.
Nad grško klimo in kulturo sta bili navdušeni, z novimi dogodivščinami in spoznanji, ki
sta ju obogatili pa bosta spodbujali tudi ostale k izkušnjam Erasmus+ izmenjave.

IZMENJAVA ZA NAMEN POUČEVANJA
LITVA
V mesecu oktobru se je prof. dr. Uroš Pinterič udeležil
ERAMSUS+ izmenjave za namene poučevanja. V času
izmenjave je izvedel predavanja z naslovom
"Sovenian Tourism Management Strategies and
Development" na tamkajšnjem magistrskem
študijskem programu. Gostujoča litovska
institucija Klaipeda University je poskrbela za prijeten
sprejem in omogočila odlično mednarodno izkušnjo.

FOŠ GOSTI Erasmus+ ŠTUDENTKO
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu bo v
zimskem semestru študijskega leta 2018/2019, torej od oktobra
2018 do konca februarja 2019, na ERASMUS+ izmenjavi tuja
študentka. Gostujoča študentka prihaja iz slovaške partnerske
institucije: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava,
Faculty of Social Sciences.
Študentka bo obiskovala predavanja na magistrskem
študijskem programu druge stopnje Menedžment kakovosti ter
dodatno predmet Poslovni angleški jezik 1 na visokošolskem
študijskem programu prve stopnje Menedžment kakovosti.
Erasmus+ gostujoči študentki želimo dobro vključitev v
študentske obveznosti na fakulteti in prijetno mednarodno
izkušnjo.

ZALOŽNIŠKA
DEJAVNOST
REVIJI REVIJA ZA UNIVERZALNO ODLIČNOST IN IZZIVI PRIHODNOSTI
V letu 2018 smo pridobili sofinanciranje ARRS-ja iz naslova
razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih
publikacij za obe reviji, ki ju izdajamo na fakulteti.
Obe reviji imata po štiri številke letno. RUO izhaja v mesecu
marcu, juniju, septembru in decembru; IP pa v februarju,
maju, avgustu in novembru.
Zaradi daljšega obdobja izhajanja (RUO ima že sedem
popolnih letnikov) je ta revija prepoznavnejša in zaradi tega
obširnejša, saj obsega približno 8 člankov na številko.
Revija IP je uspešno zaključila tretji letnik in ima trenutno 12
popolnih številk s povprečno tremi članki na številko.
Prijazno vabljeni k branju in soustvarjanu obeh revij, ki sta
prosto dostopni preko naše spletne strani.

MONOGRAFIJE 2018
V letu 2018 je bilo na FOŠ izdanih 7 monografij; štiri tiskane in tri elektronske:
Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu: nove paradigme organizacijskih
teorij 2017 - Bukovec, Boris (ur.)
Značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah in njihov vpliv na poslovno
uspešnost organizacij - Vinko Bogataj; Gordana Žurga; Adolf Šostar
Menedžment kakovosti in odličnost zdravnikov v javnem zdravstvu - Rumpf, Dean; Voga, Gorazd;
Meško Štok, Zlatka
Sistemi vodenja kakovosti in modeli odličnosti: ključni dejavniki (ne)uspešnega delovanja (e-knjiga) Škafar, Branko
Temelji avtopoieze v orgaizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka - Balažič Peček, Tanja; Bukovec,
Boris
Management varnosti pri delu, delovne razmere in gospodarska učinkovitost (e-knjiga) - Pavlič, Miran;
Markič, Mirko
Kvalitativno raziskovanje koncepta avtopoieze v organizaciji (e-knjiga) - Balažic Peček, Tanja

KONFERENCE
7. MEDNARODNA LETNA KONFERENCA GPT
“NEW PARADIGM OF GOVERNANCE”
22. in 23. marca je FOŠ v Šport hotelu Otočec
organiziral že sedmo letno GPT konferenco. Panelisti
iz šestih držav so kreirali nove ideje na področju
prekarnega dela, informacijske družbe, lokalnega
razvoja, zdravstva ter drugih področij.
V okviru letne konference GPT je v soorganizaciji z
Inštitutom za študije prekariata (Skozi oči
prekariata) potekal panel na temo prekarnega dela v
Sloveniji in širše. Problematiko prekarnega dela ter
njegove škodljive posledice so javnosti predstavili
prof. dr. Vesna V. Godina, Črt Poglajen, Nataša
Dernovšček Hafner in Uroš Pinterič. Ključni poudarki
panela so bili, da je poleg ustrezne pravne ureditve
delovnih razmerij, posledično preprečvanja bolezni,
vezanih na negotovost delovnih razmerij potrebno v
prvi vrsti sistematično osveščati posameznike, ter
preprečevati normalizacijo prekarnih oblik dela, v
kolikor želimo, da bodo na eni strani zagotovljena
ustrezna delovna razmerja na drugi strani pa tudi
realna konkurenčnost slovenske delovne sile, ki s
prekarizacijo dela tone v tekmovanje z manj razvitim
državami, namesto da bi iskali priložnost za
tekmovanje z razvitejšimi državami.

2020
WWW.MORGANSY.COM

2018

NPOT

2018

SAMO-UPRAVLJANJE V
AVTOPOIETSKI ORGANIZACIJI

3. ZNANSTVENA KONFERENCA NPOT

24. aprila 2018 je bila v Šmarjeških Toplicah
uspešno izvedena 3. znanstvena konferenca
Nove paradigme organizacijskih teorij 2018.
Letošnji podnaslov konference je bil
Samo-/so-upravljanje v avtopoietski
organizaciji, v okviru katerega so uveljavljeni
strokovnjaki tako iz stroke kot tudi prakse
razpravljali o pomenu upravljanja organizacij,
ki delujejo po načelih avtopoietskega
vodenja.

S predstavljenimi prispevki so avtorji ugotovili,
da se z vnašanjem življenja v humano
organizacijo in s tem pooblaščanje članov
delujočih skupnosti ne povečuje le njene
fleksibilnosti, ustvarjalnosti in potenciala
učenja, temveč tudi odličnost posameznikov in
njihova osredotočenost v samo-/soorganiziranje.

Pri tem so vlogi in pomenu samo-/soupravljanja pripisali odločilno pomembnost.
Udeležencem so bile predočene razsežnosti
samo-/so-upravljanja v avtopoietski
organizaciji, predstavljeno pa je bilo
akademsko razmišljanje, ki sprejema
različnost kot priložnost za nove ustvarjalne
ideje.
Konference so se udeležili tako doktorandi in
doktorji znanosti, ki so zaključili študij v
zadnjih petih letih kot tudi raziskovalci FOŠ in
ostalih slovenskih fakultet, ki raziskujejo na
področjih novih paradigem znanosti,
umetnosti in visokih tehnologij, udeležili pa so
se je tudi predstavniki tako gospodarskega kot
tudi negospodarskega sektorja.

PROJEKTI
JEAN MONNET CHAIR

POST-BREXIT ECONOMY

Jean Monet Chair je projekt pod pokroviteljstvom evropske komisije.
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu poteka pod
naslovom "European Union of Tomorrow" med leti 2017 in 2020. V
tem času potekajo različne aktivnosti, ki spodbujajo nova znanja
vezana na Evropsko unijo in njen razvoj v prihodnosti.

22. aprila je v okviru

Jean Monnet Chair projekt je osredotočen na izobraževalne in
raziskovalne aktivnosti, ki v procese na fakulteti povečujejo delež
vsebin vezanih na Evropsko unijo, saj slednja predstavlja temeljni
okvir delovanja organizacij v Sloveniji, Evropi pogosto pa tudi širše. V
tem pogledu je izjemnega pomena osvestiti študente z evropskim
kontekstom delovanja. V ta namen se v okviru projekta izvaja
pedagoške aktivnosti na visokošolski, magistrski in doktorski stopnji,
s čimer se vsem našim in zunanjim študentom omogoča ustrezno
znanje. Sočasno pa vključeni domači in gostujoči raziskovalci
izpopolnjujejo znanje skozi lastno raziskovalno dejavnost, kot tudi z
izmenjavo novih spoznanj v okviru organiziranih delovnih srečanj.

iz različnih evropski držav

projekta Jean Monnet Chair
potekal prvi od treh
delavnic, kjer so udeleženci

razpravljali o prihodnosti
Evrope po izstopu Velike
Britanije iz Evropske Unije.

ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM
ODMEVNE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA
Fakulteta za organizacijske študije

po sledečem programu:

v Novem mestu v sodelovanju z

ODPRTI FORUMI INOVATIVNEGA

Visoko šolo za upravljanje

TURIZMA

podeželja GRM Novo mesto,

Odprli smo forume inovativnega

Termami Krka d.o.o., Grmom Novo

turizma na temo Organizacija

mesto – centrom biotehnike in

atraktivne prireditve, Oblikovanje in

turizma, Kompasom Novo mesto

predstavitev privlačne zgodbe,

d.o.o. in Turistično informacijskim

Vzpostavitev dodatne in dopolnilne

centrom Novo mesto izvaja

dejavnosti na podeželju ter

projekt Odprta akademija za

Umetnost sožitja vin in kulinarike,

inovativni turizem, ki nastaja v

kjer so udeleženci ustvarjalnic

okviru uresničevanja ciljev

predstavili nove turistične

Strategije lokalnega razvoja na

proizvode. Animatorji forumov so

območju LAS Dolenjska in Bela

bili Lucija Kuntarič, doc. dr. Julij

krajina 2014 – 2020. Projekt sega na

Nemanič, doc. dr. Marija Turnšek

področje, ki ga pokriva Evropski

Mikačić in Vesna Hrovat. Ustvarjalne

sklad za regionalni razvoj in za

naloge in predstavitve podjetniških

katerega je pristojno Ministrstvo za

idej je spremljala in ocenjevala

gospodarski razvoj in tehnologijo. V

strokovna komisija v sestavi prof. dr.

pomladnem obdobju so po

Boris Bukovec, Simona Mele, doc.

območju Dolenjske in Bele krajine

dr. Jože Podgoršek, Helena Jurše

potekali brainstormingi z deležniki

Rogelj in doc. dr. Lea-Marija Colarič-

iz področja turizma in ustvarjalnice

Jakše.

inovativnega turizma z odličnimi
strokovnjaki in akademiki, ki so bile

STROKOVNA KONFERENCA ODPRTE

dobro obiskane in odmevne, na

USTVARJALNICE ZA INOVATIVNI

katerih so udeleženci pridobili

TURIZEM

nova znanja za razvoj lastnih

Na strokovni konferenci na temo

podjetniških dejavnosti. V soboto,

Odprte ustvarjalnice za inovativni

9. junija 2018 je v Hotelu Bela

turizem so sodelovali prof. dr. Boris

krajina v Metliki potekalo sklepno

Bukovec s predavanjem: Pomen

dejanje, kjer so udeleženci

organizacije, odličnosti, kakovosti in

ustvarjalnic predstavili inovativne

inovativnosti pri oblikovanju

proizvode in nove vsebine iz

turističnih proizvodov, zasl. prof.

področja turizma. Dogodek, ki so ga

ddr. Marija Ovsenik s

s plesnimi in glasbenimi ritmi

predavanjem: Obvladovanje

prepletli Nina Šalamon, Jernej

sprememb in komunikacija kot

Šuštaršič in Plesna skupina

paradigma odnosov za vzpostavitev

Harlekin, je moderirala doc. dr. Le-

uspešnega turizma in Verica Marušič

Marija Colarič-Jakše, vodja projekta

iz TV Vaš kanal s predavanjem:

Odprta akademija za inovativni

Turizem je živa zgodba in doživetje.

turizem,

SLOVESNA PODELITEV
CERTIFIKATOV IZ
USTVARJALNIC
INOVATIVNEGA TURIZMA IN
ZAKLJUČKI ODPRTE
AKADEMIJE ZA INOVATIVNI
TURIZEM S STRANI
PARTNERJEV V PROJEKTU
Aktivnim udeležencem
ustvarjalnic, ki so ustrezno
izdelali ustvarjalno nalogo ter
predstavili inovativni
turistični proizvod, so bili
podeljeni certifikati.
Tako imamo 16 certificiranih
Organizatorjev turističnih
prireditev,
17 Pripovedovalcev zgodb,
16 Nosilcev dodatne in
dopolnilne dejavnosti na
podeželju in 16 Vinskih
svetovalcev.
Ob zaključku so vtise iz
ustvarjalnic predstavili tudi
partnerji v projektu, in sicer
prof. dr. Boris Bukovec,
doc. dr. Jože Podgoršek, doc.
dr. Lea-Marija Colarič-Jakše,
Mateja Šafar in
Helena Jurše Rogelj.

ODPRTA AKADEMIJA ZA INOVATIVNI TURIZEM

USTVARJALNICE

UMETNOST SOŽITJA VIN IN KULINARIKE

VZPOSTAVITEV DODATNE IN DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

ORGANIZACIJA ATRAKTIVNE PRIREDITVE

OBLIKOVANJE IN PREDSTAVITEV PRIVLAČNE ZGODBE
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST eu-skladi.si

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST

DIGITALIZACIJA ŠAHOVSKEGA DRUŠTVA

Operacija se je izvajala v okviru
Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, v okviru
prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti
in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost«, prednostne naložbe
10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do
vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine pri formalnih,
neformalnih in priložnostnih oblikah
učenja, posodobitev znanja,
spretnosti in kompetenc delovne sile
ter spodbujanje prožnih oblik učenja,
tudi s poklicnim svetovanjem in
potrjevanjem pridobljenih
kompetenc«, specifičnega cilja 3
»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na
vseh ravneh izobraževalnega
sistema«.
Projekt sofinancira ta Republika
Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v
sodelovanju s Šahovskim društvom Krka Novo mesto,
uspešno zaključila projekt digitalizacije šahovskega
društva. Namen izvedbe projekta je bil spodbujanje
krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega
sistema z okoljem, izvajanje modelov odprtega in
prožnega prehajanja med izobraževanjem in
gospodarstvom ter družbenim okoljem.

OD KAKOVOSTI DO
ODLIČNOSTI FOŠ
NOV MANDAT DEKANU IN ČLANOM
SENATA FOŠ
Na seji Akademskega zbora FOŠ, ki je potekala 14. junija 2018, je bil
za novo mandatno obdobje dveh let ponovno izvoljen dosedanji
dekan, prof. dr. Boris Bukovec. Na seji Senata, ki je sledila seji
akademskega zbora, je bilo izvedeno tudi njegovo imenovanje.
Na isti seji Akademskega zbora so bili za člane Senata v mandatnem
obdobju med 1. 10. 2018 in 1. 10. 2020 izvoljeni:

20182020
zasl. prof. dr. Štefan Ivanko

zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik
prof. dr. Milan Ambrož
prof. dr. Boris Bukovec
prof. dr. Rok Ovsenik

prof. dr. Robert Vodopivec

izr. prof. dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran
doc. dr. Ljupčo Krstov

doc. dr. Tatjana Mlakar

VSEM ŽELIMO USPEŠNO VODENJE FAKULTETE.

KONTROLNA PRESOJA PO STANDARDU SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 IN
STANDARDU SISTEMA VODENJA VAROVANJA INFORMACIJ ISO/IEC 27001

KONTROLNA PRESOJA PO
STANDARDIH ISO
11. septembra 2018 smo na FOŠ uspešno prestali kontrolno
presojo po standardu sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in
standardu sistema vodenja varovanja informacij ISO/IEC
27001. Presojo je vodila certifikacijska hiša Bureau Veritas.
FOŠ je sistem vodenja kakovosti v poslovni proces vpeljala
najprej s certifikatom ISO 9001 v letu 2011, v letu 2014 pa ga
nadgradila z integrirano presojo po ISO/IEC 27001, s čimer
smo postali prva fakulteta v Sloveniji z omenjenima
certifikatoma. Posebej smo ponosni na dejstvo, da je naša
fakulteta ena izmed 25 % organizacij, ki je že v lanskem letu
uspešno opravila tudi prehod na novi standard sistema
vodenja kakovosti po ISO 9001:2015. Na FOŠ tako še naprej
dokazujemo svojo verodostojnost za
izvajanje študijskih programov Menedžment kakovosti preko
uvajanja sodobnih pristopov v naše delo.

OKTOBER 2018

OBISK NAKVISOVIH
STROKOVNJAKOV
Pred dvema letoma smo uspešno prestali
reakreditacijo zavoda FOŠ.
2. in 3. oktobra 2018 pa nas je ponovno
obiskala skupina strokovnjakov NAKVIS-a,
v sklopu ponovne akreditacije študijskih
programov na FOŠ.
V skupini strokovnjakov NAKVIS-a, ki nas je
obiskala so bili:
prof. dr. Polona Tominc, Ekonomsko
poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,
predsednica,
prof. dr. Mario Spremić, Ekonomski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
študent Alen Brkić, član ter
Anita Kajtezović, strokovna sodelavka
NAKVIS

Ob obisku so strokovnjaki NAKVIS-a preverjali
skladnost izvajanja študijskih programov z
Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih
programov. Želeli so predvsem spoznati
delovanja naše fakultete s poudarkom na
kakovosti izvedbe vseh treh študijskih
programov Menedžment kakovosti:
visokošolski strokovni, magistrski in
doktorski program.

Strokovnjaki NAKVISa so se srečali in spoznavali
delovanje fakultete z različnimi deležniki – s študenti,
diplomanti, visokošolskimi učitelji in sodelavci,
podpornimi službami, delodajalci, lokalnim okoljem
ter z vodstvom. Tako smo imeli priložnost pokazati
našo naravnanost h kulturi kakovosti na FOŠ-u.
Na podlagi uspešnega obiska ter poročila
strokovnjakov, je Svet NAKVIS podaljšal akreditacijo
študijskim programom Menedžment kakovosti na
prvi, drugi in tretji stopnji za nedoločen čas.

MENEDŽMENT V TURIZMU

NOVI
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
MENEDŽMENT V TURIZMU

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v
mesecu septembru prejela odločbo Nacionalne agencije za
kakovost v visokem šolstvu o akreditaciji novega študijskega
programa prve stopnje (VS) Menedžment v turizmu.
Gre za pomemben korak na področju visokošolske dejavnosti
tako v Novem mestu, ki z novim programom širi ponudbo
študijskih programov v naši regiji, kot tudi v Sloveniji, saj se
novi študijski program osredotoča predvsem na pridobivanje
kompetenc, ki jih zahtevajo novi trendi v turizmu ter uvaja
nove pristope, ki jih ni mogoče najti v obstoječih študijskih
programih na področju turizma.

ŽELITE VEČ INFORMACIJ
http://www.fos-unm.si
info@fos-unm.si

Telefon:
059 074 164

