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RAZVIJAMO VAŠO USTVARJALNOST.

POSLANSTVO

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

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.«
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FOŠ
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DOGODKI
študentska
tribuna
19. septembra smo
organizirali Študentsko
tribuno, in sicer na splavu po
reki Krki. Na študentski tribuni
so študenti povzeli preteklo
študijsko leto, se spomnili
vseh anekdot, ki so se jim
zgodile in podali svoja iskrena
mnenja o profesorjih. Tudi to
je ena od prednosti študija na
FOŠ, da se trudimo običajne
dogodke opraviti neobičajno.

SEPTEMBER

OGLED NEK
V petek, 10. 5. 2019, so si člani Alumni
kluba FOŠ, študenti in
zaposleni ogledali Nuklearno
elektrarno Krško (NEK), ki ga je
organiziral Alumni klub FOŠ za svoje
člane, študente in zaposlene FOŠ. Po
ureditvi vstopnih formalnosti smo si v
učilnici NEK ogledali njihov
predstavitveni film, nato nam je član
Alumni kluba FOŠ, dr. Milan Simončič,
pripravil zanimivo predstavitev
elektrarne, tako s splošnega,
organizacijskega kot tudi varnostnega
vidika delovanja elektrarne. Sledil je
ogled objektov znotraj NEK, vključno s
posebno zanimivim ogledom kontrolne
sobe. Zaključku ogleda je sledilo
prijetno neformalno druženje ob
večerji, izmenjava vtisov, izkušenj in
krepitev mesebojnih vezi udeležencev.
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zimska šola
poslovni coaching
Od 21. 1. 2019 do 13. 2. 2019 je Fakulteta za
organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) v sodelovanju
s Fakulteto za industrijski inženiring, Visoko šolo za
upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Glotta Novo,
organizirala Zimsko šolo 2019 z naslovom Poslovni
coaching. Namenjena je bila tako študentom, ki so si
želeli pridobiti kompetence iz poslovnega coachinga,
hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke kot tudi
drugi zainteresirani javnosti, predvsem mentorjem
delovne prakse. Z Zimsko šolo smo želeli povečali vpetost
fakultete v okolje in spodbudili njeno sodelovanje tako s
strokovnjaki iz področja coachinga kot tudi s sorodnimi
visokošolskimi zavodi. Udeleženci zimske šole so razvili
kompetence s področja poslovnega in prodajnega
coachinga, veščin coachinga za vodje, korporativnega in
kolegialnega coachinga, osvojili pa so predvsem znanja
poznavanja in razumevanja vloge, konceptov in spretnosti
poslovnega coachinga v profesionalnem razvoju
posameznika in organizacij, organizacijske in vodstvene
spretnosti ter preseganja (ne)kulture tarnanja in
pritoževanja ter sposobnost konstruktivnega pogovora s
sogovornikom z namenom novih uvidov in premikov.
Izvajalci zimske šole so prepletli najsodobnejša teoretična
spoznanja kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki se
uporabljajo v konkretnih primerih.Udeleženci so po
zaključku izobraževanja pridobili certifikat FOŠ - Animator
poslovnega coachinga ter mednarodni certifikat INLPTA:
Praktik coachinga. Več si lahko ogledate na spletni
strani Zimske šole 2019.
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UDELEŽENCEV

IZVAJALCEV

"U d el ež e nc i z im sk e š ol e s o
ra z vil i k om pe t en c e s
p o dr o čj a p o sl ov n eg a in
p ro d a jn eg a c oa c h ing a ,
v eš či n c oa c h in ga z a v od je,
k or p or a tiv n eg a in
k ol eg ia l ne g a c oa c h in ga ."

POLETNA
ŠOLA SVK
Med 5. in 22. junijem smo izvedli Poletno
šolo z naslovom SVK - Sistem vodenja

39

kakovosti.
UDELEŽENCEV

S prepletanjem najsodobnejših teoretičnih
spoznanj s področja sistema vodenja
kakovosti po standardu ISO 9001:2015, ki
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ga je udeležencem predstavil g. Peter
IZV AJALC I

Merljak (certifikacijska hiša Bureau
Veritas) ter obiskov podjetij Arex, d. o. o.
in Adria mobil d.o.o., so študentje in
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zunanji udeleženci pridobili praktična
OBI SKA
POD JETIJ

znanja ter se seznanili z najnaprednejšimi
praktičnimi rešitvami, ki jih organizacije
uporabljajo na svoji poti do kakovosti.
Poleg pridobljenih kompetenc, kreditnih
točk in novih poznanstev so udeleženci po
zaključku prejeli še certifikat za notranjega
presojevalca po ISO 9001.

ZALOŽNIŠTVO
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MONOGRAFIJE
LEA ŠUC
DELOVNI TERAPEVT V INKLUZIVNI ŠOLI

Monografija predstavlja nov model organizacije
delovne terapije znotraj vzgojno-izobraževalnega
procesa, ki ima poudarek na interprofesionalnem
sodelovanju in izmenjavi informacij. Model predstavlja
smernice za boljše vključevanje delovnih terapevtov v
šolski sistem. Prvič smo v slovenskem okolju preučili
sodelovanje delovnih terapevtov v šolskem sistemu,
njihovo vključevanje v proces inkluzije ter ovire, na
katere naletijo pri svojem delu. Ugotoviti smo želeli,
kako lahko delovni terapevt doprinese k boljši
kakovosti vključevanja otrok s posebnimi potrebami.

MIRKO MARKIČ,
DAMIJAN KRESLIN
VPLIV UPORABE ORODIJ MANAGERJEV NA
EKONOMSKO DONOSNOST PODJETIJ

Managerji naj bi pri opravljanju svojih nalog načrtovali,
uporabljali in vzdrževali različna orodja, s katerimi bi
jim omogočili hitrejše in kakovostnejše delo ter na ta
način prispevali k uspešnejšemu delovanju podjetja.
Namen raziskave je bil zasnovati in statistično
preveriti model vpliva uporabe izbranih orodij
managerjev na ekonomsko donosnost kapitala v
velikem in srednje velikem slovenskem podjetju.
V empirično raziskavo vpliva 25-ih najpogosteje
uporabljenih orodji managerjev na ekonomsko
donosnost smo vključili populacijo 1.397 velikih in
srednje velikih aktivnih slovenskih podjetij.

ZALOŽNIŠTVO
02

REVIJI

Obe reviji je finančno podprla ARRS iz naslova razpisa za
sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

REVIJA ZA
UNIVERZALNO
ODLIČNOST
V letu 2019 je izšel osmi letnik revije v obsegu
in dinamiki, kot je bila predvidena z
uredniškim načrtom za leto 2019, izšle so 4
številke s skupno 27 članki. Povprečna
številka je vsebovala 7 člankov in je imela
obseg 100 strani. Skupni obseg osmega
letnika znaša 393 strani.

IZZIVI PRIHODNOSTI
V letu 2019 je izšel četrti letnik revije. Izšle so
4 številke s skupno 13 članki. Povprečna
številka je vsebovala 3 članke in je imela
obseg 50 strani. Skupni obseg četrtega
letnika znaša 208 strani.
Doseženi obseg želimo vzdrževati tudi v letu
2020 in ga ne nameravamo širiti, saj želimo
pri tem obsegu dosegati čim višjo kakovost
člankov.

ČETRTA ZNANSTVENA KONFERENCA

NPOT 2019

25. aprila 2019
je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
organizirala že tradicionalno 4. znanstveno
konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij
(NPOT) 2019.
Na konferenci so svoje prispevke predstavili novi
doktorji znanosti Fakultete za organizacijske študije
v Novem mestu, doktorski študenti slovenskih
fakultet, mentorji doktorandov in visokošolski učitelji
ter raziskovalci iz celotne Slovenije.

Namen konference je bila
izmenjava najnovejših spoznanj
in akademskih razmišljanj, ki
sprejema različnost kot priložnost
za nove ustvarjalne ideje. S
svojimi prispevki so se dotaknili
najrazličnejših tematik, kot so eizobraževanje in vseživljenjsko
učenje, vloga in aktivnosti
starejših oseb, družbena
odgovornost, obvladovanje
procesov organizacije ter drugih
aktualnih tematik. Ob koncu so
udeleženci v okviru odprtega
foruma razpravljali o
raziskovalnih priložnostih v
novem desetletju, ki ga bo
zaznamovalo novo obdobje
programa Horizon Europe in s
tem povezane znanstveno
raziskovalne
dejavnosti.Konference so se
udeležili tudi predstavniki iz
gospodarstva, ki so konferenco
označili kot priložnost za
pridobitev novih spoznanj, ki so
nujno potrebna pri razvoju in
implementaciji le teh v
gospodarsko okolje.

FOŠ 2019 v številkah

ERASMUS +
23

BILATERALNIH
SPORAZUMOV

75%
IZMENJAV ZAPOSLENIH

34
UDELEŽENCEV

ERASMUS +
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POLJSKA
POMERANIAN
UNIVERSITY
SŁUPSK
Z letošnjim letom se lahko na
mobilnost za namen študija
odpravite tudi na Pomeranian
University Słupsk na Poljskem.
✈

DOMINIKA JENDRUŠOVÁ, UNIVERSITY OF SS. CYRIL AND METHODIUS,
TRNAVA, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, SLOVAŠKA

ŠTUDENTKA NA IZMENJAVI
V času zimskega semestra smo
bili gostitelji študentke iz
Slovaške na Erasmus+ izmenjavi
za namene študija na
magistrskem študijskem
programu II. stopnje
Menedžment kakovosti (MAG).
Njene vtise preberite tu.

ERASMUS +

2019

ROMUNIJA
BUKAREŠTA
V tednu od 1. do 5. aprila 2019 sta sodelavki Jerneja
Šurla Gašperšič in Ema Husič odšli na Erasmus+
izmenjavo v Bukarešto, na romunsko SNSPA,
University of Public Administration. Z gostoljubnim
osebjem na fakulteti sta si ogledali prostore fakultete
in univerze, spoznali sta način dela tamkajšnje
fakultete, dobre prakse izvajanja študijskega procesa
ter na sestanku z vodstvom okrepili sodelovanje med
obema institucijama. Predstavili sta tudi slovenski
izobraževalni sistem, našo fakulteto in možnost
izmenjave študentov in osebja preko Erasmus+
programa na FOŠ.
Na izmenjavi sta spoznali tudi romunsko kulturo in
način življenja v prestolnici, njihove navade in običaje,
zgodovino in kulinariko. Vtisi so pozitivni, zato bosta k
tovrstnim izmenjavam spodbujali tudi ostale.

ROMUNIJA

KAKO DELAJO V BRASOVU
Od 15. aprila do 19. aprila 2019 sta bili dve
strokovni sodelavki FOŠ na Erasmus +
izmenjavi za namen usposabljana na
Univerzi Spiru Haret, Brasov (Romunija).
Skozi teden sta spoznavali zaposlene,
študente, dobre prakse delovanja knjižnice,
projektne pisarne, izvajanje Erasmus +
programa mobilnosti. Prav tako sta imeli
možnost njihovim študentom predstaviti
Slovenijo, Novo mesto, našo fakulteto ter
jih tudi povabiti na Erasmus+ izmenjavo na
FOŠ. Ostalo je tudi nekaj časa, da sta
pobližje spoznali mesto Brasov in njegovo
okolico, utrdili svoje znanje angleščine ter
se naučili nekaj novega o romunski kulturi.
Sodelavki sta se vrnili na FOŠ z novimi
idejami, pozitivnimi vtisi in okrepljenim
partnerstvom z Univerzo Spiru Haret.

ŠTUDENTKA NA IZMENJAVI

SLOVAŠKA

V času zimskega semestra je bila
fakulteta gostiteljica doktorske
študentke iz Slovaške na Erasmus+
izmenjavi za namene praktičnega
usposabljanja. Več o njenih vtisih o
praktičnem usposabljanju na FOŠ si
lahko preberete tukaj.

LITVA
GOSTOVANJE PREDAVATELJICE
VILME TUBUTIENE

Fakulteta za organizacijske študije v
Novem mestu je v začetku meseca
junija gostila predavateljico Vilmo
Tubutiene preko Erasmus+ izmenjave
za namen poučevanja. Predavateljica
prihaja iz inštituta Regions
Development, Univerze Šiauliai, Litva
ter je na fakulteti delila svoje znanje s
področja HRM s študenti in osebjem.

BOLGARIJA
SODELOVANJE V TEDNU USPOSABLJANJA OSEBJA
na Univerzi St. Kliment Ohridski, Sofija

usposabljanje
osebja
SOFIJA, BOLGARIJA

V začetku junija sta se sodelavki Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu udeležili 2.
tedna usposabljanja osebja z naslovom 'Mobilnosti
brez meja' na Univerzi St. Kliment Ohridski, Sofija,
Bolgarija.Usposabljanje je vsebovalo predavanja in
delavnice na temo prijave projektov KA103, KA107,
delo s prihajajočimi in odhajajočimi študenti
mobilnosti, vloga ESN, poudarek pa je bil tudi na
izmenjavi dobrih praks in možnosti spoznavanja
novih partnerjev. Okušali sta tudi bolgarsko
kulinariko ter se naučili nekaj bolgarskih besed.
Sodelavki sta prišli domov obogateni z novimi
idejami, izkušnjami in znanjem.

GOSTOVANJE E+ KOORDINATORKE

SLOVAŠKA

Fakulteta za organizacijske študije v
Novem mestu je v mesecu juliju gostila
E+ koordinatorko Petro Nekorancová
preko Erasmus+ izmenjave za namen
usposabljanja. Gostujoča prihaja iz
Alexander Dubček University of Trenčín
(Slovaška) ter je na fakulteti delila svoje
znanje in izkušnje o Erasmus+
programu mobilnosti in delu s tujimi
študenti.

RUSIJA
Novo E+ sodelovanje

V okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, razpis Erasmus+ 2019 je
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu uspešno prijavila
projekt Mobilnosti v visokošolskem sektorju s partnerskimi državami
(KA107) s partnersko organizacijo Dostoevsky Omsk State University
(Rusija).Projekt se je pričel 1.8.2019 in traja do 31.7.2021.

GRČIJA, SLOVAŠKA, ROMUNIJA
OBISK IZ UNIVERSITY OF
THESSALY (GRČIJA)
Izmenjava dobrih praks programa
Erasmus+ je v zadnjem tednu v septembru
potekala med zaposlenimi FOŠ in
strokovno sodelavko iz University of
Thessaly (Grčija), ki smo jo gostili na
fakulteti v okviru mobilnosti za namen
usposabljanja.

OBISK IZ ALEXANDER DUBČEK
UNIVERSITY OF TRENČIN,
SLOVAŠKA
V okviru E+ mobilnosti za namen
usposabljanja smo gostili visokošolskega
učitelja iz Alexander Dubček University of
Trenčín, Slovaška.

OBISK IZ NATIONAL UNIVERSITY
OF POLITICAL STUDIES AND
PUBLIC ADMINISTRATION,
ROMUNIJA
V sredini septembra smo na fakulteti gostili
visokošolsko učiteljico in strokovnega
sodelavca na E+ izmenjavi za namene
usposabljanja, iz National University of
Political Studies and Public Administration,
Romunija. Pridružila sta se nam tudi na
novinarski konferenci.

PROJEKTI
SITUS
S koncem meseca junija se je
zaključila izvedba projekta »Socialna
integracija tujih študentov v lokalno
okolje - SITUS«. Aktivnosti so bile
uspešno opravljene, medtem ko
glavni namen projekta živi še naprej
skozi vzpostavljeni Facebook skupini
s spletno učilnico: SITUS samostojno učenje
slovenščine in SITUS - pomoč pri
poučevanju slovenščine.Obe skupini
sta javni ter vsebujeta gradiva,
spletne aplikacije, priporočnike ipd.
za pomoč pri učenju slovenščine kot

»Projektno delo z negospodarskim
in neprofitni sektorjem – Študentski
inovativni projekti za družbeno
korist 2016-2020«

tujega jezika ter za pomoč
prostovoljcem in ostalim, ki izvajajo
poučevanje slovenščine.

Prvo
srečanje
projektnih
partnerjev
Fakulteta za organizacijske študije v
Novem mestu skupaj s sedmimi
partnerji je v letošnjem letu v okviru
programa Evropske Unije, Erasmus +,
ključni ukrep 2 pridobila nepovratna
sredstva za projekt WELLy:
Introducing the job profile of a
Manager for Work-Well.being to
prevent and combat work-related
stress (Project No 2019-1-SI01-KA202060391).V novembru 2019 je v Novem
mestu, na fakulteti potekalo prvo
mednarodno projektno srečanje, kjer
so se sestali vsi partnerji projekta.
Partnerji so se posvetili analizi prvim
aktivnostim projekta in načrtovanju
nadaljnjih korakov. Naslednje
srečanje bo v maju 2020, na
partnerski instituciji Psychometrics,
Padova, Italija.

WELLY

JEAN MONNET CHAIR
Eurepean Union of Tomorrow
Na FOŠ-u od leta 2017 poteka projekt
Jean Monnet Chair - Eurepean Union
of Tomorrow. 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.Aktivnosti Jean Monnet, ki se
izvajajo v okviru programa Erasmus +
pa v letošnjem letu praznujejo 30 let,
zato smo ponosni, da smo del njih.

EVROPSKA POSLOVNA
ŠOLA

V zimskem semestru 2019/2020
na fakulteti poteka Evropska
poslovna šola v okviru aktivnosti
projekta Jean Monnet Chair
"European Union of Tomorrow".
Udeleženci spoznavajo temelje
evropskega poslovnega okolja,
evropskega pravnega reda ter
evropskih javnih politik.

SLAVNOSTNA
AKADEMIJA
V sredo, 18. decembra, smo v
Hotelu Šport na Otočcu zabeležili
ključni dogodek leta, Slavnostno
akademijo FOŠ. Prireditev je
povezovala Irena Potočar Papež,
svoj prispevek k slavnostnemu
praznovanju pa so podali izbrani
govorniki. Nagovoru dekana, prof.
dr. Borisa Bukovca je sledil govor g.
Bojana Kekca, podžupana Mestne
občine Novo mesto. Za njim je dobil
besedo zasl. prof. dr. Milan
Ambrož. Za glasbeno poživitev je
poskrbela Glasbena šola Lipičnik z
godalnim kvartetom. Dogodek je
nadgradila slavnostna podelitev
diplomskih listin osmim
diplomiranim organizatorjem in
organizatoricam, štirim magistrom
in magistricam menedžmenta
kakovosti ter šestim doktorjem in
doktoricam znanosti. Razglasili smo
tudi Tim odličnežev leta 2019,
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 s pogostitvijo.

KOLAŽ FOTOGRAFIJ

DECEMBER 2019

DIPLOMIRANI
ORGANIZATORJI

MAGISTRI
MENEDŽMENTA
KAKOVOSTI

DOKTORJI ZNANOSTI

TIM ODLIČNEŽEV 2019

SLAVLJENCI VEČERA

