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Informativa 2013

Peti doktorski kolokvij

Na začetku februarja je na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani
potekal že 5. sejem
izobraževanja in poklicev Informativa, ki si ga je
ogledalo okoli 16 000 obiskovalcev. Na sejmu so se
tudi letos pod okriljem Gospodarske zbornice
Dolenjske in Bele krajine predstavile novomeške
fakultete, in sicer Fakulteta za organizacijske študije
v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring
Novo mesto in Fakulteta za informacijske študije v
Novem mestu, ki se jim je letos prvič pridružil
Dijaški in študentski dom Novo mesto.

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem
mestu je v četrtek, 7. 2. 2013 ob 16. uri potekal že
5. doktorski kolokvij v letošnjem študijskem letu.
Tokratni animator, izr. prof. dr. Milan Ambrož, je
zbranim predstavil temo "Kulturni vidiki uspešnega
vodenja", katere ključni poudarki so temeljili na
mednarodnem
menedžmentu
in
kulturni
raznolikosti, menedžmentu v različnih kulturnih
okoljih ter na kulturnem idealu vodje v slovenskem
poslovnem prostoru.

Pod skupnim sloganom Študiraj v Novem mestu
smo razstavljalci predstavili prednosti študija v
Novem mestu, svoje izobraževalne programe in
možnosti za bivanje. Odziv in zanimanje
obiskovalcev je bilo presenetljivo tako v petek, kot
tudi v soboto.

e-novice

Prvi prijavni rok VS 2013

V petek, 1. 2. 2013, je začel teči 1. prijavni rok za
vpis na dodiplomski študijski program
Menedžment kakovosti. Na spletni strani si še
vedno lahko ogledate objavljen Razpis za vpis na
visokošolski
strokovni
študijski
program
Menedžment kakovosti za študijsko leto
2013/2014. Prijavite se s pomočjo elektronske
prijavnice, ki je objavljena na naši spletni strani.
Rok za prijavo se izteče 28. 6. 2013.

e-novice

Prvi letošnji seminar za doktorsko disertacijo

Pred dnevi se je na FOŠ odvil prvi seminar za disertacijo v študijskem letu 2012/2013. Kot prva sta osnutka
svoje doktorske disertacije predstavila mag. Tit Turnšek in mag. Marija Turnšek Mikačić. Poleg komisije se je
seminarja udeležilo tudi lepo število naših doktorskih študentov ter ostala zainteresirana javnost.
Poslušalcem je mag. Marija Turnšek Mikačić predstavila svoj osnutek disertacije "Karierni načrt kot gradnik
osebne odličnosti", mag. Tit Turnšek pa je predstavil osnutek disertacije z naslovom "Razvoj generičnega
kvantitativnega dinamičnega modela konflikta v interakciji z organizacijskim okoljem".
Lep obisk obeta zanimive predstavitve FOŠ-evih doktorandov tudi v bodoče. O prihajajočih Seminarjih za
disertacijo, vas bomo obveščali sproti.

Priznanja Repubike Slovenije za poslovno odličnost 2013
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju
kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav.
Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev EFQM Evropske nagrade za
odličnost iz Bruslja. PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij na vseh področjih delovanja
države – od poslovnega sektorja, do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje. V Sloveniji priznanje PRSPO
podeljuje Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje skladno z metodologijo in kriteriji
evropskega modela odličnosti EFQM že od leta 1998.
Odbor Republike Slovenije za poslovno odličnost je v sporočilu za javnost objavil seznam finalistov priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2012. Odbor PRSPO je tako na svoji seji, na predlog
razsodniške skupine PRSPO, izmed 8 prijavljenih in ocenjenih organizacij potrdil naslednje organizacije, ki so se
uvrstile med finaliste: ELEKTRO GORENJSKA D.D. Kranja, HIDRIA AET D.O.O. Tolmin, LOTRIČ MEROSLOVJE
D.O.O. Selca, MARIBORSKI VODOVOD D.D. Maribor in UPRAVNA ENOTA LJUTOMER. Vse navedene organizacije
so dokazale uspešno uporabo Evropskega modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji
kategoriji zgled dobrega poslovanja.
Slavnostna podelitev, katere smo se udeležili tudi predstavniki Fakultete za organizacijske študije v Novem
mestu, je potekala 19. marca 2013 ob 18. uri, v Kongresnem centru Brdo, kjer je slavnostni govornik
predsednik države g. Borut Pahor. Pred slovesnostjo je bila organizirana tiskovna konferenca, kjer je bila
razglašena odločitev Odbora PRSPO glede letošnjega izbora dobitnika PRSPO 2012.

2. regijski Festival zaTE!
Med 5. 3. ter 8. 3. 2013 smo sodelovali na 2. regijski Festival zaTE, ki je tudi letos poskušal podati odgovore s
področij zaposlovanja, podjetništva, izobraževanja in učenja ter kompetenc za aktivnejše življenje v
prihodnosti. Festival se je pričel 5. 3. 2013, s strokovnim dogodkom »Ugotavljanje in vrednotenje neformalno
pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih«. V sklopu festivala je RIC Novo mesto pripravil brezplačne stojnice
znanja, brezplačne delavnice, predavanja in svetovalne kotičke, kjer so lahko obiskovalci dobili odgovore na
zastavljena vprašanja.
S stojnico so se na festivalu predstavljale tudi novomeške fakultete FOŠ, FINI ter FIŠ in tako obiskovalcem
predstavile možnosti izobraževanja v Novem mestu.

Razpisane so nove štipendije

CEDEFOP: študijski obisk 2013

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije objavil javni razpis
štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v
tujini. Prav tako so razpisane štipendije, namenjene
udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim
državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim
državljanom za gostovanje v Sloveniji. Na voljo je tudi
ena štipendija za slovenske državljane za študijsko
leto 2013/14 in sicer za poletno šolo hebrejskega
jezika (poleti 2013) ter do pet štipendij v trajanju po
osem mesecev.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je
bila izbrana za organizacijo CEDEFOP študijskega
obiska. Študijski obisk je namenjen srečanju in
izmenjavi izkušenj med vodilnimi deležniki EU, ki
proaktivno delujejo na področju nenehnega
izboljšanja kakovosti v šolstvu.

Več o omenjenih javnih razpisih si lahko preberete na
naši spletni strani, namenjeni mednarodnemu
sodelovanju, kjer vas bomo tudi v bodoče obveščali o
aktivnostih in novostih s tega področja.
www.fos.unm.si

Udeleženci bodo imeli možnost primerjati najboljše
prakse in rezultate posameznih držav ter oblikovati
smernice za izboljšanje lastnih pristopov. Udeleženci
se bodo seznanili z modeli in orodji za nenehno
izboljševanje kakovosti v šolstvu in s tem tudi kulture
kakovosti oziroma odličnosti. Spoznali bodo ključne
gradnike sistema vodenja kakovosti v šolstvu, po
zahtevah standarda ISO 9001 in modela odličnosti
EFQM. Udeleženci bodo obiskali formalne in
neformalne šolske institucije, ki imajo učinkovito
uvedene sisteme kakovosti.

e-novice

Izšla je četrta številka Revije za univerzalno odličnosti - RUO

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je izdala že četrto številko strokovne revije RUO – Revija za
univerzalno odličnost. Gre za prvo izdajo drugega letnika revije. Ogledate si jo lahko na naši spletni strani.
Revija RUO je interdisciplinarna revija, ki združuje
organizacijske vede oz. menedžment 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.
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, izobraževanje in vseživljenjsko učenje.
Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov.
Družbeno odgovorno sonaravno delovanje.
Usmerjenost v samopreseganje in dosežke.
Etičnost razmišljanja in delovanja

V tokratni številki so članke prispevali Merima Bekrić, Anton Jakše, Mojca Jerman, Vide Boltez, Maja Meško in
Vasja Roblek. V kolikor v tej reviji prepoznate izziv za vaš ustvarjalni prispevek, vas vljudno vabimo k
sodelovanju.

Informativni dan v Krki
V ponedeljek 18. 3. 2013 smo bili na obisku v podjetju Krka, d.d., kjer smo zaposlenim pripravili informativni
dan s predstavitvijo naših študijskih programov Menedžment kakovosti (VS, MAG in DR).
Predstavitev je potekala v sejni sobi 1/P v pritličju Krkine upravne stavbe v Ločni. Udeležencem smo predstavili
fakulteto, študijske programe ter sam način študija na FOŠ in odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.
V kolikor ste tudi vi zainteresirani za študij na naši fakulteti, nas lahko pokličete na tel. št. 059 074 164 ali nam
pišete na info@fos.unm.si in dogovorili se bomo za osebni termin predstavitve.

Podeljena so letošnja Nahtigalova priznanja
V organizaciji Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto so bila v torek, 19.3.2013 podeljena
Nahtigalova priznanja za leto 2012. Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju
Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega
dela in mentoriranja mladih. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto podeljuje Nahtigalova
priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, z namenom spodbujanja mladih za raziskovalno delo,
nadalje priznanje za raziskovalne in inovacijske dosežke za delo raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih in
drugih ustanovah, priznanje za mentorsko delo z mladimi, in priznanje za življenjsko delo za uveljavljene
raziskovalce, ki so svojo poklicno pot posvetili napredku raziskovalnega dela in promociji znanosti.
Letošnji dobitniki Nahtigalovih priznanj so:
• Priznanje za mentorsko delo z mladimi:
dr. Franc Vrečer, Krka, tovarna zdravil, d.d.
Marija Kovač, Gimnazija Novo mesto
Stanislava Florjančič, Gimnazija Novo mesto
• Raziskovalno delo mladih:
Bronasto priznanje: Kristina Žagar, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Srebrno priznanje: Sergej Gričar, Fakulteta za management Univerze na Primorskem
Srebrno priznanje: Matej Barbo, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
• Priznanje za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo:
Aleš Kužnik, Visoka šola za tehnologije in sisteme
• Priznanje za življenjsko delo:
prof.ddr. Janez Usenik

KRONIKA DOGODKOV:
2012-12-19

SEJA SENATA FOŠ

2013-01-23

SEJA KŠŠZ

2013-01-29

SEJA KZRD

2013-01-30

SEJA SENATA FOŠ

2013-01-31

SESTANEK VODSTVA FOŠ IN ŠTUDENTSKEGA SVETA

2013-02-28

SEJA SENATA

2013-02-28

SEJA KZRD

2013-02-28

SEJA UO

2013-03-07

SEJA ŠTUDENTSKEGA SVETA

2013-03-12

SEJA KŠŠZ

Na seji KŠŠZ v januarju in marcu so bile obravnavane vloge študentov ter prijave tem diplomskih in
magistrskih nalog. Na seji UO in Senata FOŠ je bilo obravnavano Poročilo o realizaciji letnega delovnega
načrta za leto 2012 ter Letni delovni načrt za leto 2013. Na preteklih sejah Senata so bili sprejeti in potrjeni
še učni načrti novih izbirnih predmetov, ukinjeni so bili moduli na visokošolskem strokovnem študijskem
programu prve stopnje ter magistrskem študijskem programu druge stopnje ter člani Senata so potrdili
tutorje, ki so opredeljeni s Pravilnikom o spodbujanju ustvarjalnih dosežkov na FOŠ.

NAPOVEDNIK DOGODKOV:
2013-03-26

PRVI ZAGOVOR MAGISTRSKE NALOGE

2013-03-28

SEJA SENATA FOŠ

2013-04-02

SEJA KŠŠZ

2013-04-10

ŠESTI DOKTORSKI KOLOKVIJ

2013-04-11

SEJA KZRD

2013-04-25

INFORMATIVNI DAN

2013-04-18

SEMINAR ZA DISERTACIJO

2013-04-25

KONFERENCA GPT
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e-novice

FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ
e-novicami 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.
Urednik: Jure Švent (jure.svent@fos.unm.si)

Fakuteta za organizacijske študije v Novem mestu
Novi trg 5
8000 Novo mesto
059 074 164
info@fos.unm.si

