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JANUAR
Inavguracijsko predavanje
V sredo, 13. januarja 2016, je na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu potekalo
inavguracijsko predavanje. Izvedel ga je prof.
dr. Robert Vodopivec z naslovom:
"Regionalni razvoj in načrtovanje
transportne infrastrukture". S tem je
pridobil naziv visokošolskega učitelja - redni
profesor.

MAREC
Svet NAKVISa podaljšal
akreditacijo FOŠ za sedem let
Strokovnjaki NAKVISa so nas obiskali 1.
marca letošnjega leta. Obisk je potekal v zelo
konstruktivnem vzdušju, strokovnjaki
NAKVISa pa so ločeno s posameznimi
skupinami (vodstvo, visokošolski učitelji,
zaposlovalci, študentje, študentski svet,
komisije senata, tajništvo) preverjali dokaze o
skladnosti našega sistema z merili za
reakreditacijo zavoda.
Poročilo je vsebovalo le navedbo naših
prednosti in priložnosti za izboljšanje, saj v
našem sistemu niso prepoznali neskladnosti.
Strokovnjaki NAKVISa so prepoznali
naslednje prednosti FOŠ:








Zavod je močno povezan z
organizacijami v regiji in z njimi tesno
sodeluje na strokovnem,
raziskovalnem in zaposlitvenem
področju.
Partnerji se identificirajo s
poslanstvom in vizijo zavoda, strateška
naravnanost FOŠ je eden pomembnih
osnov za povezovanje.
Zavod uspešno razvija in izvaja svojo
založniško dejavnost.
Zavod ima vzpostavljeno lastno
raziskovalno enoto (IPO v vlogi
povezovalca obstoječih potencialov na
področju kakovosti in odličnosti v
slovenskem in srednjeevropskem
prostoru in bodoče stičišče znanstvene
misli in napredne prakse s področja
kakovosti in odličnosti.












FOŠ ima kadre (učitelje) iz prakse in ti
so zelo motivirani za kakovostno delo
študentov, kar so potrdili tako študenti
kot tudi delodajalci (na podlagi
pridobljenih kompetenc študirajočih
zaposlenih).
Zavod študente aktivno vključuje v
strokovno in raziskovalno delo, na ta
način skupaj rešujejo primere iz
prakse.
Pregledna ureditev analiz študentskih
anket.
Z uvedbo in pridobitvijo certifikata
sistema ISO 9001 in ISO 27001 FOŠ
izstopa med visokošolskimi zavodi na
področju sistemskega in procesnega
pristopa ter obvladovanja tveganj.
Zelo sistematična samoevalvacija ter
načrtovanje in spremljanje ukrepov, ki
iz nje izhajajo.
Sistematično urejena dokumentacija
(akti, obrazci in poročila) in enostavno
dostopna preko spletne strani FOŠ.

Strokovnjaki NAKVISa so prepoznali tudi
nekaj priložnosti za izboljšanje, za katere smo
že oblikovali in na Senatu potrdili program
ukrepov:






Fakulteta naj z ustreznimi ukrepi skuša
skrajšati povprečen čas študija oz.
povečati delež študentov, ki
diplomirajo v roku.
Z namenom večje prepoznavnosti
fakultete in lažjega pridobivanja novih
študentov se priporoča iskanje
dodatnih načinov svoje promocije.
Priporoča se večja pozornost pri
zagotavljanju ukrepov na področju
uravnoteženega vrednotenja
posameznih učnih enot – preveri naj se











kreditne točke (ECTS) in dejanske
obremenitve študentov pri posameznih
predmetih, kjer so študentje opozorili
na opazen razkorak.
Priporoča se proučitev dodatnih
možnih rešitev za stabilnejše
financiranje fakultete, ki se je prekinilo
z likvidacijo enega od soustanoviteljev
in sofinancerjev fakultete (URS).
Priporoča se večja angažiranost
študentov za izpolnjevanje študentskih
anket tudi po zaključku študija.
Čeprav fakulteta trenutno nima
vpisanih študentov s posebnimi
potrebami, se priporoča boljšo skrb in
močnejši poudarek na prilagoditvah za
njih.
Prikaz ocen v samoevalvacijskih
poročilih naj bo bolje podkrepljen s
statističnimi podatki, na katerih
temeljijo in z navedbo virov, kar bo
omogočilo boljšo interpretacijo in
razumevanje ocen ter učinkovitejše
ukrepanje.
Odpraviti pomanjkljivosti in
neažurnosti v Poslovniku sistema
vodenja na aktualno stanje.

Odločba povzema bistvo poročila in uvodoma
navaja: Svet NAKVISa podaljša akreditacijo
visokošolskemu zavodu »Fakulteta za
organizacijske študije v Novem mestu« za
sedem let.
Vodstvo FOŠ izreka iskreno zahvalo vsem
študentom, članom akademskega zbora,
administrativnemu osebju in predstavnikom
zaposlovalcev za vso energijo, ki so jo do sedaj
vlagali v delovanje FOŠ.

Zagovor diplomske naloge
V ponedeljek, 21. 3. 2016, ob 11.00 je Sabina
Zamida, pod mentorstvom doc. dr. Franca
Brcarja, uspešno zagovarjala svojo diplomsko
nalogo z naslovom Preureditev sistema
inoviranja v organizaciji.

Strateško partnerstvo FOŠ - RC
NOVO MESTO

22. marca 2016 smo podpisali pogodbo o
strateškem partnerstvu in sicer med FOŠ in
Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o., z njeno
vsebino pa smo se zavezali k sodelovanju na
naslednjih strateških področjih:
• udejanjanje vizije fakultete kot enega
vodilnih centrov s področja kakovosti in
odličnosti,
• prispevanje k nenehnemu izboljševanju
poslovne uspešnosti in odličnosti strateškega
partnerja,
• zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med
fakulteto, študenti in strateškim partnerjem,
• učinkovito sodelovanje pri razvoju in prenosu
najnovejših znanj s področja organizacijskih
študij.

Konferenca GPT 2016
Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto
je organizirala 5. konferenco GPT, ki je
potekala 24. in 25. marca 2016 v hotelu Šport
Otočec. Tema letošnje konference GPT je bila
"Upravljanje v nestabilnem okolju"
(Governance in an Unstable Environment).
Na konferenci je sodelovalo 22 predavateljev
med katerimi so bili tudi naši dr. študentje, ki
so predstavili svoja raziskovalna področja.
Nekaj zanimivih raziskovalnih področij pa smo
prepoznali tudi pri predavateljih iz tujine, ki jih
bomo nadgradili v nadaljnjih skupnih
projektih. To je priložnost za FOŠ in njegovo
umeščanje v raziskovalni prostor.

APRIL
Predstavitev knjige: Zgodovina
organizacijske misli
V četrtek, 14. aprila 2016, ob 17.00, je v
Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto prof. dr.
Štefan Ivanko predstavil svoje prvo in celovito
delo s področja organizacije na Slovenskem.
Knjiga zajema najpomembnejše dosežke s
področja organizacije od prvih začetkov
njenega razvoja pa vse do današnjih dni.

Znanstvena monografija Zrna
odličnosti FOŠ 2016
Drugo leto zapored smo izdali monografijo
»Zrna odličnosti FOŠ«, kjer so novi doktorji
znanosti prispevali svoj doprinos k
znanstvenemu delu: ddr. David Bogataj, dr.
Lea-Marija Colarič-Jakše, dr. Friderika Kresal,
dr. Marko Kukanja, dr. Jasna Lavrenčič.

MAJ
Strateško partnerstvo FOŠ Knjižnica Mirana Jarca Novo
mesto

Dekan Fakultete za organizacijske študije v
Novem mestu prof. dr. Boris Bukovec in
direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
Borut Novak sta v četrtek, 5. maja 2016, v
prostorih novomeške knjižnice podpisala
Pogodbo o strateškem partnerstvu, ki določa
dolgoročno strateško partnerstvo med obema
organizacijama.
Podpisnika sta se zavezala k vzajemnemu
prizadevanju za uspešnost delovanja fakultete
in uspešnost poslovanja knjižnice. S pogodbo
se fakulteta zavezuje, da bo promovirala
knjižnico kot strateškega partnerja fakultete,
knjižnica pa bo prispevala k promociji in
odličnosti delovanja fakultete s sodelovanjem
v fakultetnih projektih in s promocijo skupnih
dogodkov.

Zagovor diplomske naloge
V sredo, 18. 5. 2016, je Marjeta Legan, pod
mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran, uspešno zagovarjala svojo diplomsko
nalogo z naslovom Vpliv čustvene
inteligence vodij na zavzetost za delo
zaposlenih.

5. novomeške študentske športne igre
V petek, 27. maja 2016, so se v Športnem parku Loka v Novem mestu odvile že 5. novomeške
študentske športne igre. Udeleženci so se preizkusili v košarki, nogometu in odbojki na mivki, prav
tako pa so potekala tudi tekmovanja v balinanju, taroku in šahu.

JUNIJ
Zagovori zaključnih nalog
V juniju so svoje zaključne naloge zagovarjali
štirje kandidati.
Prva med njimi je magistrsko nalogo z
naslovom Vpliv zadovoljstva zaposlenih na
zdravstveni absentizem v obravnavani
organizaciji zagovarjala Maja Dobnik.
Nalogo je pripravila v sodelovanju z
mentorjem prof. dr. Borisom Bukovcem.
Katja Darovec je zagovarjala diplomsko
nalogo z naslovom Informalno učenje v

poslovnem okolju, pod mentorstvom doc. dr.
Marije Turnšek Mikačić. Sledil je zagovor
diplomske naloge Zdenke Travižan, z
naslovom Vpliv čustvene inteligence vodij na
zavzetost za delo zaposlenih, pod
mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran. Istega dne je zagovarjal magistrsko
nalogo Refik Fočić, ki jo je izdelal pod
mentorstvom prof. dr. Roberta Vodopivca, z
naslovom Globalno trženje amfibijskega
letala SURFAIR RF 100.

Akademski zbor izvolil dekana in člane senata FOŠ
Na seji akademskega zbora FOŠ, ki je potekala
16. junija 2016, 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. 2016 in 1. 10.
2018 izvoljeni: zasl. prof. dr. Štefan Ivanko,
prof. ddr. Marija Ovsenik, prof. dr. Milan
Ambrož, prof. dr. Boris Bukovec, prof. dr. Rok
Ovsenik, prof. dr. Robert Vodopivec, izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran, doc. dr. Ljupčo
Krstov, doc. dr. Tatjana Mlakar.

Poletna šola 2016: Podjetništvo - delovno mesto si znam ustvariti sam

Na Poletni šoli 2016 so se udeleženci srečali z
predstavitvijo podpornega okolja za
podjetništvo, pravnimi in finančnimi vidiki
podjetništva, seznanili s primeri dobrih praks
StartUp podjetij in izdelali ter predstavili svoj
poslovni model.
Z vsebino Poletne šole smo želeli prispevati
predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:
Poletna šola 2016 v izvedbi Centra za
izobraževanje in svetovanje Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu ter
Razvojnega centra Novo mesto, je bila
namenjena vsem študentom, ki so si želeli
hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne
točke izven svojih matičnih zavodov ter
zaposlenim in drugim zainteresiranim z
namenom pridobivanja uporabnega znanja iz
področja podjetništva.
S Poletno šolo smo želeli povečati vpetost
fakultete v okolje in spodbuditi njeno
sodelovanje s strokovnjaki iz področja
podjetništva in tudi z drugimi visokošolskimi
zavodi.









Osveščanje vloge in pomena podjetniške
kulture in podjetništva v sodobni družbi.
Usposobljenost za podjetniško
obvladovanje organizacijskih sprememb
v organizaciji kot odziv na spremembe v
okolju.
Sposobnost transdisciplinarnega
povezovanja znanj različnih predmetov.
Obvladovanje ključnih praktičnih
pristopov na področju ravnanja z ljudmi
v smislu sproščanja njihovih
podjetniških potencialov.
Poznavanje sodobnih pristopov,
modelov in orodij za spodbujanje
podjetništva.

JULIJ
Zagovor diplomske naloge
V juliju je svojo nalogo z naslovom Zavzetost
zaposlenih v družinskem podjetju
zagovarjala Vanja Bertole. Izdelala jo je pod
mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran.

AVGUST
PRESELILI SMO SE NA NOVO LOKACIJO

Ponedeljek, 29. avgust 2016 je bil pomemben datum za našo fakulteto, saj je to dan, ko smo začeli
delovati na novi lokaciji. Preselili na Ulico talcev 3, Novo mesto (v 3. nadstropje Srednje šole za
gostinstvo in turizem).

SEPTEMBER
Zagovori zaključnih nalog
V septembru je zagovarjalo svoje zaključne
naloge šest študentov.

Ostalih pet kandidatov je zagovarjalo
magistrske naloge.

Bukovca. Sledil je zagovor Vesne Jaković, ki
je izdelala nalogo z naslovom "Jezikovne
kompetence zaposlenih v turizmu in
zadovoljstvo gostov", pod mentorstvom izr.
prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran. Istega dne je
zagovarjala magistrsko nalogo Renata Červ, ki
jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr.
Annmarie Gorenc Zoran, z naslovom
"Ocenjevanje kakovosti s strani študentov in
predavateljev: primer višje strokovne šole".

Magistrsko nalogo z naslovom "Vpliv
dejavnika organiziranosti idej na inovacijsko
kulturo" je zagovarjal Rajko Vidic. Nalogo je
pripravil v sodelovanju z mentorjem prof. dr.
Mirkom Markičem.

Zadnji zagovor v septembru je imel Alojz
Gorše s svojo nalogo z naslovom "Vpliv vitke
proizvodnje na stalno izboljševanje kakovosti
procesov in proizvodov". Izdelal jo je pod
mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.

Diplomsko nalogo z naslovom
Komunikacijske in kulturne ovire pri
organizaciji in izvedbi transporta je pod
mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević
zagovarjala Urška Lukan.

Sonja Zlobko je zagovarjala nalogo z
naslovom "Merjenje organizacijske kulture
FOŠ", pod mentorstvom prof. dr. Borisa

Prvi forum osebne odličnosti: gost dr. Janez Gabrijelčič
V četrtek, 29. 9. 2016 je v novih prostorih
Fakultete za organizacijske študije v Novem
mestu potekal 1. Forum osebne odličnosti,
katerega gost je bil častni občan Mestne občine
Novo mesto in oče Foruma odličnosti in
mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga, dr.
Janez Gabrijelčič. Moderatorka foruma, doc.
dr. Marija Turnšek Mikačić, je z gostom v
obliki vodenega pogovora pripravila prijetno

popoldne, gost pa je vse navzoče navdahnil s
svojim karizmatičnim govorom o veličini in
pomenu vrednot, rasti in odličnosti. Namen
forumov osebne odličnosti je tudi sicer
predstaviti posameznike, ki jim stroka priznava
osebno odličnost in uživajo velik ugled v
javnosti.

Po zaključenem pogovoru smo izkoristili
priložnost in udeležence foruma povabili na
ogled prostorov in prijetno druženje s
pogostitvijo.
Utrinke z dogodka si lahko ogledate na naši FB
strani in video prispevku.

Predavanje z naslovom: Stanje in smotrni trendi razvoja slovenskega turizma
29. septembra 2016 smo pripravili predavanje
z naslovom: stanje in smotrni trendi razvoja
slovenskega turizma, ki ga je izvedel prof. dr.
Rok Ovsenik.
Dinamična rast turistične dejavnosti in vse
večja globalizacija znanja porabnika spreminja
turizem iz klasičnega (hotelirstvo, gostinstvo)
v umetnost organizacije užitkov, občutkov in
V globalni poplavi konkurentov bodo preživeli
samo tisti poslovni subjekti, ki se bodo
organizirali v smeri nenehnega prilagajanja
spremembam in potrebam ter
pričakovanjem/željam gostov.

Glede na zgoraj navedena dogajanja v svetu in
pričakovane trende v turizmu in hotelski
dejavnosti bi bilo smotrno, da strateški razvoj
države kot turistične destinacije za prihajajoče
obdobje sloni na: umestitvi posameznih
lokalnih destinacijskih okolij v tri ravni
(lokalno, nacionalno, nadnacionalno),
interaktivnem mreženju (v notranjem okolju destinacijskem in navzven), reorganizaciji
notranjega destinacijskega okolja, kontrolingu
in kakovosti storitev, uvajanje notranje oblike
destinacijskega managementa v vseh ravneh.

Sprejem pri županu
Župan Mestne občine Novo mesto Gregor
Macedoni je v sredo, 28. septembra 2016, na
sprejem povabil dekanice in dekane
visokošolskih zavodov, ki imajo sedež v
Novem mestu: Fakultete za industrijski
inženiring Novo mesto, Fakultete za
informacijske študije v Novem mestu,
Fakultete za organizacijske študije v Novem
mestu, Fakultete za poslovne in upravne vede
Novo mesto, Fakultete za tehnologije in
sisteme, Fakultete za upravljanje, poslovanje in
informatiko Novo mesto, Fakultete za

zdravstvene vede Novo mesto in Visoke šole
za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.
Sprejema se je udeležil tudi naš dekan prof. dr.
Boris Bukovec.
Skupaj so obeležili začetek novega študijskega
leta in izmenjali izkušnje iz preteklega
obdobja.

OKTOBER
Uvodni dan FOŠ

Vse študentke in študente FOŠ smo ob začetku
študijskega leta vljudno povabili na UVODNI
DAN FOŠ, ki je potekal 3. 10. 2016 v novih
prostorih fakultete na naslovu Ulica talcev 3,
Novo mesto.
V prvem tednu oktobra smo jih želeli
podrobneje seznaniti s študijem na fakulteti in
opremiti s koristnimi informacijami ter
odgovoriti na čim več vprašanj o poteku
študija. Na uvodni dan so kot ponavadi prišli
predvsem študenti, ki svoj študijski proces šele
začenjajo in se želijo opremiti s kar največ
možnimi informacijami, ki jim bodo zagotovo
prišle prav na njihovi študijski poti.
Sledilo je predavanje direktorja Gospodarske
zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK),
Tomaža Kordiša, z naslovom Znanje za
uspešnost gospodarstva in regije.

Izvoljen Študentski svet FOŠ za študijsko leto 2016/2017

V ponedeljek, 24.10.2016, so se zaključile
volitve v Študentski svet FOŠ za študijsko leto
2016/2017. Člani volilne komisije so v
poročilu o izvoljenih kandidatih ugotovili, da
so bili izvoljeni naslednji člani:


za predstavnike 1. stopnje: Eva
Blatnik, študentka 3. letnika, Uroš
Pavlin, študent 1. letnika, Ema Plut,
študentka 3. letnika,



za predstavnika 2. stopnje: Zlata
Kastelic, študentka 2. letnika, Polona
Sladič, študentka 2. letnika,



za predstavnike 3. stopnje: Tanja
Balažic Peček, študentka 2. letnika,
Robert Sotler, študent 3. letnika.

V petek, 11.11.2016 je potekala ustanovna seja
članov ŠS FOŠ v študijskem letu 2016/2017,
na kateri so člani izvolili predstavnike v
organih FOŠ in oblikovali smernice njihovega
dela.
Novim članom ŠS FOŠ čestitamo in jim
želimo uspešno delo in sodelovanje tako s
študenti kot tudi z vodstvom fakultete.

Pinterič, Uroš Poslovne vrednote mladih v
Sloveniji

Nova monografija:

Pri fakultetni založbi je izšla nova knjiga izr.
prof. dr. Uroša Pinteriča na temo poslovnih
vrednot mladih. Raziskava med slovenskimi
mladostniki kaže na preplet tradicionalnih
vrednot, ki pogosto zavirajo poslovno
angažiranost mladih ter sočasno pripravljenost
na zapustitev Slovenije v iskanju boljših
življenjskih priložnosti. Na eni strani to poraja
nova vprašanja o zavedanju teže takšne
odločitve, po drugi strani pa predstavlja resno
opozorilo državi, da bo morala ravnati bistveno
bolj odgovorno in konkurenčno, v kolikor bo
želela zagotoviti obstoj slovenske družbe.

NOVEMBER
Prvi teden doktorske šole
2016/2017

na njihovi poti raziskovanja. Sledi individualno
delo, marca pa se zopet srečajo na drugi
Doktorski šoli.

V tednu od 7. do 11. novenbra 2016 se je na
FOŠ odvil prvi teden Doktorske šole v
študijskem letu 2016/2017. Novovpisani
študentje doktorskega študija so se srečali s
prvimi obveznostmi in nalogami, se spoznali s
potencialnimi mentorji in začrtali prve korake

Študentje so poleg neposrednih študijskih
obveznosti prisostvovali tudi doktorskemu
kolokviju, na katerem so sodelovali dr.
Katarzyna Radzik-Maruszak (UMCS Lublin),
dr. Alois Paulin (TU Wien) in dr. Uroš Pinterič
(FOŠ).

Drugi Forum osebne odličnosti: gost mag. Jožko Čuk

V sredo, 16. novembra 2016 je v prostorih
Fakultete za organizacijske študije v Novem
mestu potekal 2. Forum osebne odličnosti,
katerega gost je bil nekdanji predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije, državni
svetnikin direktor SNG Nova Gorica mag.
Jožko Čuk.

katerega gost je bil nekdanji predsednik
Gospodarske zbornice Slovenije, državni
svetnikin direktor SNG Nova Gorica mag.
Jožko Čuk. Moderatorka foruma, doc. dr.
Marija Turnšek Mikačić, je z gostom v obliki
vodenega pogovora pripravila prijeten
razgovor, gost pa je vse navzoče navdušil s
svojimi pogledi na vrednote, današnjim
dojemanjem voditeljstva in z osebnimi
izkušnjami. Namen forumov osebne odličnosti
je tudi sicer predstaviti posameznike, ki jim
stroka priznava osebno odličnost in uživajo
velik ugled v javnosti.
Po zaključenem pogovoru smo udeležence
foruma povabili prijetno druženje s
pogostitvijo.
Utrinke z dogodka si lahko ogledate na naši FB
strani.

DECEMBER
Ohranitev certifikatov vodenja na
FOŠ
2. decembra 2016 smo na Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu uspešno
prestali že šesto zunanjo presojo sistema
vodenja po ISO 9001 in tretjo po sistemu
ISO/IEC 27001. Presojevalca mednarodne
certifikacijske hiše Bureau Veritas, dr. Boris
Sobočan in g. Ivan Črv, sta ugotovila, da je
sistem vodenja na FOŠ skladen z zahtevami
obeh ISO standardov ter tako priporočila
organizacijo za ohranitev obeh certifikatov.

Tradicionalni decembrski bowling
UNM
Študentje, predavatelji in zaposleni na novomeških
fakultetah (FOŠ, FINI, FIŠ in VŠ GRM) smo se
zbrali na tradicionalnem decembrskem bowlingu, na
sproščenem druženju in krepitvi odnosov. Športno
družabni dogodek je bil v četrtek, 8. decembra 2016,
v Švic Bowling-u Bršljin.

Zagovori zaključnih nalog
V ponedeljek, 28. novembra, sta svoji
diplomski nalogi zagovarjala dva študenta.
Gregor Blažič je pod mentorstvom prof. dr.
Borisa Bukovca pripravil diplomsko nalogo z
naslovom Pravilnik o javnem naročanju
Javnega zavoda Gasilsko-reševalni center
Novo mesto. Prof. dr. Boris Bukovec je bil
mentor tudi pri diplomski nalogi Vilija
Močenika z naslovom Model ustanavljanja
invalidskega podjetja Unior d.d..
Četrtek, 8. december, je bil poseben dan za
Branko Bradico, študentko magistrskega
študija. Ob mentorstvu doc. dr. Tatjane Mlakar

in somentorstvu izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran je zagovarjala magistrsko nalogo z
naslovom Vpliv pisarniškega okolja na
zaposlenega.

Zagovor doktorske disertacije Mateja Jevščka
V letošnjem letu smo dočakali tudi enega
doktoranda.
V petek, 16. decembra, je Matej Jevšček
zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom
Dinamični model ocenjevanja kompetenc in
kompetenčnih profilov z mehko logiko, ki jo je
izdelal pod mentorstvom prof. ddr. Janeza
Usenika.
Za njegov prispevek k znanosti se mu
zahvaljujemo in želimo obilo novih dosežkov.

Slavnostna akademija FOŠ 2016
V sredo, 21. decembra smo na Fakulteti za
organizacijske študije zabeležili ključni
dogodek letošnjega leta, s katerim vsako leto
obudimo ustvarjalne dosežke leta, to je
Slavnostna akademija. Na dogodku so se zbrali
študentje, ki so v letu 2016 zaključili študij na
naši fakulteti, diplomske listine smo podelili
osmim diplomantom, osmim magistrantom in
enemu doktorandu. Prof. ddr. Marija Ovsenik
je prejela naziv zaslužne profesorice za njeno
življenjsko udejstvovanje na področju razvoja
organizacijske misli, prenosa znanja na nove
generacije ter za vsesplošni doprinos k
ustanovitvi in razvoju FOŠ. Razglašen je bil
tudi tim odličnežev 2016. Vsem še enkrat ob

njihovih uspehih čestitamo in jim želimo vse
dobro tudi v letu 2017.

