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FOŠ
Prelet

Spoštovani!
Leto 2015 je bilo polno novih izzivov.
Pred vami je FOŠ PRELET 2015, ki ga namenjamo vsem našim študentom, zaposlenim, članom Akademskega zbora FOŠ in vsej
zainteresirani javnosti. Želimo si nadaljnjega sodelovanja z vami v novih projektih, ki nam jih prinaša leto 2016.

JANUAR
Doktorski kolokvij
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je povabila
vse svoje doktorske študente, člane Akademskega zbora in
zainteresirano javnost na 2. doktorski kolokvij, ki je bil v
sredo, 28. 1. 2015 ob 17.00. Tokratna animatorka je bila izr.
prof. dr. Gordana Žurga, ki je predstavila temo "Politični
management med politiko in politikami".

Poročilo o rezultatih študentske ankete za študijsko leto
2013/2014
V študijskem letu 2013/14 je bila študentska anketa izvedena
v elektronski obliki, in sicer preko sistema VIS. Anketa je bila
anonimna. V obdobju od 25. 6. 2014 do 15. 10. 2014 je
splošno študentsko anketo rešilo 78 (od 122) študentov, to je
64% študentov FOŠ.
Rast zadovoljstva je bila zaznana pri splošnem zadovoljstvu,
zadovoljstvu s storitvami referata in knjižnice ter s pogoji za
delo ter zadovoljstvu z anketo. Rahel padec je bil zaznan pri
zadovoljstvu z mentorstvom, s pedagoškim delom
visokošolskih učiteljev (predavanja) ter pri zadovoljstvu s
pedagoškim delom visokošolskih sodelavcev (vaje).
Pomembno se nam zdi, da je bila kakovost prepoznana v delu
referata ter ostalega administrativnega osebja, prav tako pa
je porastlo zadovoljstvo z materialnimi pogoji.

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
V ponedeljek, 26. 1. 2015, je na Fakulteti za organizacijske
študije v Novem mestu svojo magistrsko nalogo z naslovom
»Most med izobraževanjem in trgom dela« zagovarjala
Damjan Gruden, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran, v petek, 30.1.2015, pa je
zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Dejavniki
konfliktov v delovnem okolju« Romana Laknar, njena
mentorica pa je bila mag. Iris Fink Grubačević.

Analiza doseženih vrednosti pri strateških ciljih, opredeljenih
s strateškim načrtom fakultete, kažejo na relativno visok
indeks zadovoljstva študentov (4,51), ki pa je enak indeksu
zadovoljstva za študijsko leto 2012/2013 (4,51). Ta indeks
predstavlja povprečno oceno glede na vsa vprašanja. Splošno
zadovoljstvo (4,21), zadovoljstvo s storitvami referata in
knjižnice ter pogoji za delo (4,46), zadovoljstvo z
mentorstvom diplomskim, magistrskim in doktorskim
študentom (4,75), zadovoljstvo s pedagoškim delom
visokošolskih sodelavcev za predavanja in vaje (4,58),
zadovoljstvo z anketo (4,45) je glede na preteklo študijsko
leto 2012/2013 enako. Največji napredek je zaznan na
področju splošnega zadovoljstva (iz 4,14 na 4,21).
Najnižja ocena je bila pridobljena na vprašanju ali so
delodajalci zainteresirani za zaposlovanje študentov z naše
fakultete (3,64), vendar je ocena občutno višja kot v letu
2011/2012 (2,29) in kot v letu 2012/2013 (3,55). Najvišje
ocenjen pa je bil sklop, da je bil mentor dragocen svetovalec
pri pripravi diplomske, magistrske in doktorske naloge (4,75),
najnižje ocenjeni sklop pa predstavlja Splošno zadovoljstvo
študentov (4,21), čeprav zaznavamo glede na preteklo
obdobje najvišjo rast.

FEBRUAR
FOŠ prejel priznanje za izkazano visoko raven zavarovanja osebnih
podatkov

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vsako leto
ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov podeli
priznanja tistim podjetjem, ki so v preteklem letu pridobila
certifikat po standardu za varovanje informacij ISO/IEC in s
tem izkazala visoko raven zavarovanja osebnih podatkov.
Ker je tudi naša fakulteta v preteklem letu pridobila
certifikat po standardu za varovanje informacij ISO/IEC
27001, so nas povabili na prireditev ob Evropskem dnevu
varstva osebnih podatkov, ki je potekala v sredo, 28.
januarja 2015, ob 13. uri, v dvorani poslovne stavbe
Slovenijales, na Dunajski c. 22 v Ljubljani, kjer so nam
slavnostno podelili priznanje za izkazano visoko raven
zavarovanja osebnih podatkov.

MAREC
Slovo dveh Erasmus študentov od Novega mesta

Darko Gazibara o študiju na Foš.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v
zimskem semestru preko Erasmus izmenjave gostila dva tuja
študenta. S 1. marcem sta se tako poslovila Darko Gazibara iz
Hrvaške in Alexandra Maria Ganea iz Romunije. Študenta,
nastanjena v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto, sta
5 mesecev obiskovala predavanja študijskega programa prve
stopnje Menedžment kakovosti in uspešno opravila
zahtevane študijske obveznosti. Program izmenjave je za
fakulteto bistvenega pomena, saj omogoča povezovanje v
širše izobraževalne okvire ter nudi prenos znanja in izkušenj
preko klasičnih institucionalnih meja. Oba študenta sta
izrazila veliko zadovoljstvo nad fakulteto, zaposlenimi in
predavatelji ter poudarila, da gre za izjemno izkušnjo, ki je
prispevala k osebni rasti, spoznavanju novih kultur in
doseganju novih ciljev.

Going on exchange to the Faculty of Organisation Studies in
Novo mesto, Slovenia, has been one of the best times of my
life. I really want to break the stereotypes about Slovenia, get
to know more about their culture, explore country and met
new friends. I got tutor who induct me to the stuff, help me
with the accommodation in dormitory and culture, which I'm
really thankful for each minute spent with me. Hospitality
from faculty stuff is something really remarkable when you
really feel how much they care about students and their
needs.

Alexandra Maria Ganea o študiju na Foš
Slovenia is a beautiful country full of panoramic views with
many places and monuments to visit. Novo Mesto is a small
town with a lot of nice people and nice views, the youth hostel
is close to the canteen and students can also stay at hostel
Situla. FOS is an innovative and oriented towards personal
development of students. They help students to develop their
creativity. FOS offered me plenty of opportunities to be in a
friendly environment with friendly teachers, who are always
willing to help. Students here have the posibility to achieve
their personal goals.

Zagovori magistrskih nalog
Znanstvena monografija Zrna odličnosti FOŠ
Ob letošnji prvi konferenci NPOT smo izdali monografijo
»Zrna odličnosti FOŠ«, saj so se vsi doktorji znanosti
generacije 2013/2014 odzvali pozivu znanosti in prispevali iz
perspektive lastnega znanstvenega dela prispevek za
konferenco. Knjigo lahko naročite v knjižnici FOŠ.

V četrtek, 19. 3. 2015, je na Fakulteti za organizacijske
študije v Novem mestu svojo magistrsko nalogo z naslovom
»Strategija validacije pri zagotavljanju kakovosti gama
spektrometrijskih meritev« zagovarjala Jasmina Žnideršič, ki
jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Gordane Žurga.

Za njo je magistrsko nalogo z naslovom »Vpliv motivacije
na zadovoljstvo zaposlenih« uspešno zagovarjala še
Andreja Kušar. Izdelala jo je pod mentorstvom prof. ddr.
Marije Ovsenik.

4. konferenca GPT

1. konferenca NPOT

Za nami je že 4. mednarodna konferenca "Governance in
(post)transition, ki se je odvijala 26. in 27. marca 2015 v
Hotelu Šport Otočec. Tema letošnje konference je bila
"Upravljanje v nestabilnem okolju".

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je
organizirala 1. mednarodno konferenco z naslovom: »Nove
paradigme organizacijskih teorij - NPOT«, ki je potekala 27.
marca 2015 v Hotelu Šport na Otočcu.

Četrta konferenca o upravljanju v (post) tranziciji je že
tradicionalna. V zadnjih nekaj letih se je na konferenci
predstavilo kar nekaj predavateljev iz različnih držav,
Švedske, Francije, Italije, Poljske, Češke, Slovaške, Hrvaške,
Srbije, Romunije, Avstrije. Letošnje tematike so bile
predvsem: sprejemanje odločitev v času krize, prenos
upravnih reform, med podjetji, nestabilnost mednarodne
skupnosti, spremembe v upravljanju podjetij v času krize,...
Del konference je bil namenjen tudi predstavitvi
prispevkov letošnjih novo vpisanih doktorskih študentov,
ki so s svojimi predstavitvami še dodatno popestrili že tako
zanimivo vsebino.

FOŠ nenehno sledi svojemu poslanstvu, v katerem smo zapisali,
da razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in
organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu
izboljševanju kakovosti življenja.
Z letošnjo prvo konferenco, ki se je osredotočala v iskanje
gradnikov nove paradigme organizacijskih teorij, smo želeli
udejanjiti preplet obeh vidikov našega poslanstva ter tako
prispevati k razvoju ustvarjalnih potencialov posameznikov kot
tudi k razvoju organizacijske znanosti.
Konferenco smo naslovili Nove paradigme organizacijskih teorij,
kar sovpada tudi z naslovom enega od predmetov našega
doktorskega študijskega programa. Pri iskanju najprimernejšega
pristopa k njeni izvedbi pa smo se zazrli v naše doktorande. Ker
nas zelo veseli njihov ustvarjalni zagon ter s tem nastajajoča
posebna akademska kultura, ki jo skupaj soustvarjamo na FOŠ,
smo se odločili, da so ključni ustvarjalci NPOT ravno naši
doktorski študentje. Tako bomo vsako leto v sklopu teh
konferenc ponudili priložnost javne predstavitve prispevkov k
znanosti vsem tistim, ki so v preteklem letu že pridobili
znanstveni naslov doktor znanosti, kot tudi obstoječim
doktorandom, ki so še na poti do doktorskega naslova. S tem
želimo vzpostaviti dodatno priložnost za prepletanje idej in
sodelovanje.
Ob letošnji prvi konferenci NPOT smo izdali tudi monografijo
»Zrna odličnosti FOŠ«, saj so se vsi dosedanji doktorji znanosti
odzvali pozivu znanosti in prispevali iz perspektive lastnega
znanstvenega dela prispevek za konferenco. Ob zaključku
vsakega naslednjega leta bomo k sodelovanju povabili novo
generacijo doktorjev znanosti FOŠ in s tem bo ta naša knjiga
postala »Rastoča knjiga FOŠ«.

APRIL
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
V aprilu in si je nekaj naših študentov z uspešnimi zagovori
zaključnih nalog prislužilo nove strokovne oziroma
znanstvene naslove in brezskrbne počitnice.
V torek, 21. 4. 2015, so se na Fakulteti za organizacijske
študije v Novem mestu se zgodili trije zagovori diplomskih
nalog.

Zadnja je zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Analiza
strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit
d.o.o.« Maruša Zagorc. Izdelala jo je pod mentorstvom mag.
Vere Smodej.

Zagovor doktorske disertacij

Najprej je svojo diplomsko nalogo z naslovom
»Izobraževanje in motivacija v proizvodni organizaciji«
zagovarjala Janja Škedelj. Izdelala jo je pod mentorstvom izr.
prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.

V torek 21. 4. 2015 je doktorsko disertacijo z naslovom
»Model obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja pri
slovenskih poklicnih voznikih in absentizem« zagovarjala
Friderika Kresal, pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Meško.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 izr. prof. dr. Maja Meško (članica – mentorica),
 prof. dr. Damir Karpljuk (predsednik),
 prim. prof. dr. Marjan Bilban (član).
Zagovor je bil uspešen in kandidatka je pridobila znanstveni
naslov doktorice znanosti s področja menedžmenta
kakovosti.

Sledil je zagovor diplomske naloge Zlate Kastelic, z naslovom
»Motivacija in komunikacija zaposlenih v trgovskem
podjetju«, ki jo je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr.
Annmarie Gorenc Zoran.

MAJ

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog

Dejan Kralj je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom
»Vrednotenje rezultatov medlaboratorijskih in
laboratorijskih primerjav v luči obvladovanja kakovosti«
pod mentorstvom izr. prof. dr. Gordane Žurga.
V četrtek, 14. 5. 2015 je svojo magistrsko nalogo z naslovom
»Razvoj informacijskega sistema za e-vzdrževanje
prenosnega plinovodnega omrežja« zagovarjal Igor Miletić.
Izdelal jo je pod mentorstvom doc. dr. Ljupča Krstova.

Dan smo zaključili z zagovorom diplomske naloge Andreje
Bakšič Grozdina, ki jo je pripravila pod mentorstvom izr.
prof. dr. Gordane Žurga, z naslovom »Sistem vodenja
kakovosti v malem podjetju«.
Sledil je zagovor diplomske naloge z naslovom »Motiviranost
za izobraževanje zaposlenih v javno zdravstvenem zavodu«,
ki jo je pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran zagovarjala Helena Handukić.

Zagovor doktorske disertacije
V torek, 19. 5. 2015 je svojo doktorsko disertacijo obranila
Lea-Marija Colarič-Jakše. Izdelala jo je pod mentorstvom izr.
prof. dr. Milana Ambroža, njen naslov pa je »Vpliv dejavnikov
socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti«.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 izr. prof. dr. Milan Ambrož (član – mentor),
 izr. prof. dr. Boris Bukovec (predsednik),
 prof. ddr. Marija Ovsenik (članica).

Sledil je zagovor diplomske naloge Anite Zagorc, z naslovom
»Etični vidiki policijskih postopkov v doseganju kakovosti«, ki
jo je izdelala pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević.

Zagovor je bil uspešen, kandidatka pa je pridobila znanstveni
naslov doktorice znanosti s področja menedžmenta
kakovosti.

4. novomeške športne igre
V petek, 29. 5. 2015, na igriščih na Loki v Novem mestu so
potekale 4. novomeške športne igre. Študenti so se preizkusili
v košarki, nogometu in odbojki na mivki, prav tako so potekala
tekmovanja v štafeti, vlečenju vrvi, balinanju, taroku in šahu.
Letošnja posebnost in dobrodošla osvežitev v pripekajočem
soncu je bilo SUP-anje.

JUNIJ
Poletna šola SVK
V juniju je na fakulteti potekala sedaj že tradicionalna poletna
šola z naslovom Sistem vodenja kakovosti. Študenti so
prisluhnili predavanjem Petra Merljaka, mag.Bojana Tomšiča,
mag. Karmen Gorišek, Polone Briški in Zdenke Bajuk ter dobili
možnosti ogleda UE Novo mesto in Trimo d.d. Poletna šola se
je zaključila s podelitvijo certifikatov za notranjega
presojevalca po ISO 9001.

Zagovor doktorske disertacije
V torek, 2.6.2015, je na FOŠ potekal zagovor doktorske
disertacije Marka Kukanje z naslovom »Model dejavnikov
kakovosti v prehrambnem gostinstvu«.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 prof. dr. Mirko Markič (predsednik),
 izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel (mentorica),
 prof. dr. Boris Bukovec (somentor),
 prof. ddr. Marija Ovsenik (članica),
 izr. prof. dr. Gordana Žurga (članica).
Zagovor je bil uspešen, kandidat pa je pridobil znanstveni
naslov doktor znanosti s področja menedžmenta kakovosti.

5. Študentska tribuna FOŠ
19.6.2015 je na fakulteti potekala 5. študentska tribuna FOŠ,
ki je ponovno ponudila priložnost za predstavitev aktualne
študentske problematike in za sodelovanje z vodstvom pri
odstranjevanju perečih študijskih ovir. Študentje na vseh
stopnjah študija so predstavili tako pozitivne, kot tudi manj
pozitivne aspekte študija na FOŠ ter vodstvu predlagali
določene spremembe.
Dekan je sprejel pobude študentov, predlagal rešitve ter z
ugotovitvami seznanil senat fakultete.
Dosedanje Študentske tribune so se pokazali kot učinkovito
orodje za izmenjavo mnenj med študenti in akademskim
zborom, kar se je odražalo v spremembah postopkov
delovanja in izboljšavah FOŠ. Študente vabimo, da se tribun v
prihodnosti udeležijo in s tem pomagajo izboljšati študij
naslednjim generacijam študentov.

JULIJ
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
V petek, 3.7.2015 smo bili na fakulteti priča zagovorom novo
pečenih diplomantov in magistrov menedžmenta kakovosti.
Diplomske in magistrske naloge je zagovarjalo kar pet
študentov oziroma študentk.

Popoldan se je pričel z zagovorom diplomske naloge Petre
Zagorc Lekše z naslovom »Izboljšanje sistema vodenja FOŠ z
uporabo modela odličnosti« EFQM pod mentorstvom prof.
dr. Borisa Bukovca.

Dan se je pričel z zagovorom Tadeje Cirnski, ki je zagovarjala
magistrsko nalogo z naslovom »Izzivi organizacije za
motivacijo ustvarjalnosti« pod mentorstvom prof. ddr.
Marije Ovsenik.

Dan se je zaključil zgodovinsko in sicer s prvim zagovorom v
angleškem jeziku na FOŠ. Marjanca Kranjc je uspešno
zagovarjala svojo magistrsko nalogo z naslovom
»Management Competences and Organizational Structure
as Key Components of an Organization's Success« pod
mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Sledil je zagovor diplomske naloge Jerneje Meglič z
naslovom »Zadovoljstvo kupcev s storitvijo pri prodaji novih
vozil« pod mentorstvom izr. prof. dr. Gordane Žurga.

Damijan Šušteršič je uspešno zaključil magistrski študij z
zagovorom naloge z naslovom »Ustrezno upravljanje malih
kurišč kot temelj za okolju prijazno ogrevanje z drvmi« pod
mentorstvom doc. dr. Franca Brcarja.

9.7.2015 je diplomsko nalogo z naslovom »Kontrola
kakovosti pri izdelavi sekundarne farmacevtske embalaže«
uspešno zagovarjala Renata Kamenšek pod mentorstvom
prof. dr. Borisa Bukovca.

Zagovori doktorskih disertacij
V ponedeljek, 6.7.2015, je na FOŠ potekal zagovor doktorske
disertacije Jasne Lavrenčič z naslovom »Model obvladovanja
izgorelosti in življenjski slog ravnateljev, podjetnikov in
ekstremnih športnikov«.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 izr. prof. dr. Milan Ambrož (predsednik),
 prof. dr. Damir Karpljuk (mentor),
 izr. prof. dr. Boris Bukovec (somentor),
 izr. prof. dr. Maja Meško (članica).
Zagovor je bil uspešen, kandidatka pa je pridobila naslov
doktorice znanosti s področja menedžmenta kakovosti.

Inavguracijsko predavanje
V ponedeljek, 6. 7. 2015, je na Fakulteti za organizacijske
študije v Novem mestu potekalo prvo inavguracijsko
predavanje. Izvedel ga je dr. Boris Bukovec, z naslovom: »Od
kakovosti do odličnosti šolstva«. S tem je pridobil naziv
rednega profesorja.

V četrtek, 9.7.2015, je v predavalnici P2 potekal zagovor
doktorske disertacije Davida Bogataja z naslovom »Model
amortizacije človeških virov in kakovost življenja«.
Prisotni so bili naslednji člani komisije:
 prof. ddr. Marija Ovsenik (predsednica),
 izr. prof. dr. Robert Vodopivec (mentor),
 prof. ddr. Janez Usenik (član).
Zagovor je bil uspešen, kandidat pa je pridobil že drugi
naslov, tokrat doktor znanosti s področja menedžmenta
kakovosti.

SEPTEMBER
Inavguracijsko predavanje
V sredo, 2. 9. 2015, je na Fakulteti za organizacijske študije v
Novem mestu potekalo drugo inavguracijsko predavanje.
Izvedel ga je dr. Milan Ambrož, z naslovom: »Kulturna
paradigma organizacije v novem kapitalizmu«. S tem je
pridobil naziv rednega profesorja.

Sejem štipendij v Zagrebu in Reki
Na pobudo in organizacijo MIZŠ ter ob udeležbi ministrice
dr. Maje Makovec Brenčič, se je FOŠ uspešno predstavil na
sejmu štipendij v Zagrebu in Reki.

Zagovori diplomskih nalog

V ponedeljek, 28.9.2015 smo bili na fakulteti priča zagovorom
diplomantov menedžmenta kakovosti. Diplomske naloge so
zagovarjali trije študenti. Napetost pred zagovori je
popolnoma zasenčila številčna podpora članov družin in
zainteresirane javnosti.

Sledil je zagovor diplomske naloge Lee Pušavec z naslovom
»Medsebojna komunikacija vodja - zaposleni kot dejavnik
uspešnosti podjetja« pod mentorstvom izr. prof. dr.
Annmarie Gorenc Zoran.

Dan se je pričel z zagovorom Nastje Urbančič, ki je
zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Poslovni načrt
podjetja IZIS« pod mentorstvom doc. dr. Tatjane Mlakar.

Dan se je zaključil z zagovorom Mitje Kumpa, ki je zagovarjal
diplomsko nalogo z naslovom »Smernice za vzpostavitev
optimalnega sistema fizičnega varovanja v družbi« pod
mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.

OKTOBER
Inavguracijsko predavanje prof. dr. Rok Ovsenik
V sredo, 21. 10. 2015, je na Fakulteti za organizacijske študije
v Novem mestu potekalo tretje inavguracijsko predavanje.
Izvedel ga je dr. Rok Ovsenik, z naslovom: »Prerez stanja
slovenskega turizma«. S tem je pridobil naziv rednega
profesorja.

Prva je diplomsko nalogo zagovarjala Merima Bekrić. Njena
tema je bila naslovljena »Uspešno poslovno komuniciranje z
uporabo asertivnega komuniciranja«. Delo je opravila pod
mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Sledil je zagovor diplomske naloge Daše Škvorc z naslovom
»Organizacijska kultura proizvodnega podjetja« pod
mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.

Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
V petek, 23.10.2015, smo bili na fakulteti priča zagovorom
diplomantov menedžmenta kakovosti. Diplomske naloge so
zagovarjali trije študenti. Zagovori so potekali v sproščenem
vzdušju pod budnim očesom mentorjev in komisije. Vsi
kandidati so uspešno zagovarjali svojo temo ter pridobili
ustrezen naslov diplomirani organizator oz. magister
menedžmenta kakovosti.
Dan se je zaključil z zagovorom Ane Spitzer, ki je zagovarjala
magistrsko nalogo z naslovom »Dileme kakovosti delovnega
življenja« pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik.

NOVEMBER
24. Konferenca SZKO

Grand Hotel Bernardin v Portorožu je 12. in 13. novembra
2015 gostil 24. konferenco SZKO z naslovom: "Celovito
prestrukturiranje? Odgovor so ljudje."
Na konferenci je sodeloval tudi dekan FOŠ, prof. dr. Boris
Bukovec, ki je v okviru letne konference Slovenskega
združenja za poslovno odličnost vodil okroglo mizo na temo
preoblikovanja instituta Priznanja Republike Slovenije za
poslovno odličnost.

FOŠ uspešno prestal kontrolno presojo sistema vodenja
Po lanski recertifikaciji sistema vodenja FOŠ po zahtevah
standarda ISO 9001 in ISO 27001 sta nas 18. novembra
obiskala presojevalca Bureau Veritas, g. Črv Ivan in g. Gašper
Miran. Opravila sta kontrolno presojo ter ob tem ugotovila,
da je sistem vodenja FOŠ skladen z vsemi zahtevami obeh
standardov in da je vpeljan na način, ki zagotavlja realizacijo
politike in ciljev FOŠ.
Presoja je bila izkoriščena tudi v namen iskanja novih
priložnosti za izboljšanje in predvsem poenostavitev ter
racionalizacij.
Do naslednjega njihovega obiska v novembru 2016 bomo v
svoj sistem vodenja vgradili zahteve novele standarda ISO
9001 iz leta 2015, kjer se bomo osredotočili predvsem v
oblikovanje poenotenega modela analize operativnih tveganj.
K oblikovanju tega modela bomo v okviru razpisa naslovov
diplomskih oziroma magistrskih nalog povabili tudi naše
študente.

DECEMBER
Zagovori diplomskih in magistrskih nalog
V ponedeljek, 7.12.2015, smo bili na fakulteti priča
zagovorom diplomantov menedžmenta kakovosti. Diplomske
in magistrske naloge je zagovarjalo pet študentov.

Ponedeljek, 7.12.2015, se je pričel z zagovorom Tjaše
Škoda, ki je zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom
»Kakovost delovnega življenja zaposlenih v občini Sevnica«
pod mentorstvom prof. ddr. Marije Ovsenik.

Sledil je zagovor Božidarja Lenarčiča, ki je zagovarjal
magistrsko nalogo z naslovom »Gradniki modela pogajanj
med kupcem in različnimi tipi dobaviteljev« pod
mentorstvom doc. dr. Franca Brcarja.

Dan se je nadaljeval z zagovorom Simona Lubeja, ki je
zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Izboljšanje sistema
vodenja Adrie Mobil d.o.o. z modelom odličnosti EFQM« pod
mentorstvom prof. dr. Borisa Bukovca.

Diplomsko nalogo z naslovom »Vodenje z veščinami
coachinga« je pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević,
viš. pred., uspešno zagovarjala Mojca Praznik.

Dan se je zaključil z zagovorom Enise Mujanović, ki je
uspešno zagovarjala temo »Zavzetost zaposlenih v
proizvodni organizaciji« pod mentorstvom izr. prof. dr.
Annmarie Gorenc Zoran.

Založniška dejavnost FOŠ
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v
preteklem obdobju okrepila svojo raziskovalno dejavnost
tako v domačem kot mednarodnem prostoru. Ponosno smo
začeli s 5 zborniki Foruma odličnosti in mojstrstva, v zadnjih
dveh letih pa smo izdali 17 znanstvenih monografskih
publikacij, katerih avtorji so člani našega akademskega zbora,
naši doktorandi in tuji raziskovalci različnih vidikov
organizacijske misli. Samo v letu 2015 je bilo izdanih 10
monografskih publikacij domačih avtorjev, ter 3 monografije
tujih avtorjev. S tem se lahko pohvalimo kot fakulteta z
najmočneje razvito založniško dejavnost v naši regiji. Dodatno
zadovoljstvo k temu prinaša dejstvo, da so naše publikacije
dostopne tudi širšemu bralstvu na območju celotne Slovenije.

V okviru založniške dejavnosti je FOŠ letos izdala
monografijo prof. dr. Štefana Ivanka z naslovom Zgodovina
organizacijske misli. Gre za obsežen in podroben pregled
organizacijske znanosti, ki zajema vse zgodovinske,
teoretične in praktične aspekte področja. Knjiga prof. dr.
Ivanka je odličen pripomoček študentom, poslovnežem in
navdušencem, ki bi radi poglobili znanje organizacijske
teorije oziroma izboljšali organizacijski proces in
produktivnost svojega podjetja.

Slavnostna akademija 2015
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo v
torek, 22. 12. 2015, v Hotelu Šport na Otočcu pripravili
Slavnostno akademijo FOŠ. Dogodek je zaznamovala tretja
slavnostna podelitev diplomskih listin 18. diplomantom prve
stopnje, 11. magistrantom in 5. novim doktorjem znanosti s
področja menedžmenta kakovosti.
Podelili smo tudi 5 fakultetnih priznanj odličnosti za študijsko
leto 2014/2015, tako študentom, diplomantom, profesorju,
kot tudi zaposlenemu na fakulteti.
Slavnostno prireditev so povezovale izbrane misli ge. Irene
Potočar Papež, s svojim nagovorom pa je vse udeležence
nagovoril dekan, prof. dr. Boris Bukovec, ki je hkrati podelil
tudi prvi naziv zaslužni profesor, dolgoletnemu članu
akademskega zbora, prof. dr. Štefanu Ivanku. Po podelitvi je
zasl. prof. dr. Štefan Ivanko nagovoril študente in vse navzoče,
spodbudne besede pa je fakulteti namenil tudi podžupan
Mestne občine Novo mesto, g. Boštjan Grobler. Dogodek so
popestrili učenci novomeške Glasbene šole Marjana Kozine,
ki so s svojimi izvedbami pričarali kulturno in slavnostno
vzdušje.

FOŠ PRELET izdaja Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v začetku leta. Z njim želimo 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.
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