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Poletna šola 2013
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je
od 3. do 20. junija organizirala Poletno šolo 2013 z
naslovom SVK - Sistem vodenja kakovosti. V sklopu
poletne šole so udeleženci imeli priložnost pridobiti
certifikat za internega presojevalca po standardu ISO
9001 kot tudi pridobitev 6 kreditnih točk. Ključen
poudarek je bil na pridobivanju praktičnih znanj na
podlagi praktičnih študij primerov podjetja Trimo in
Upravne enote Novo mesto.
Predavatelji so bili: izr. prof. dr. Boris Bukovec, mag.
Bojan Tomšič, Zdenka Bajuk, mag. Karmen Gorišek,
Peter Merljak in Polona Briški.

Zagovori diplomskih nalog
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu
so 10. 7. 2013 potekali zagovori diplomskih nalog.
Cvetka Peterlin je pod mentorstvom doc. dr.
Annmarie Gorenc Zoran izdelala diplomsko nalogo z
naslovom
Izboljšanje
kakovosti
poslovnega
komuniciranja v šolstvu, Božidar Lenarčič pod
mentorstvom mag. Franc Brcar diplomsko nalogo z
naslovom Analiza vplivov na pogajanja med kupcem
in dobaviteljem in Nataša Cimermančič pod
mentorstvom izr. prof. dr. Gordana Žurga diplomsko
nalogo z naslovom Celovito obvladovanje kakovosti v
javnem zavodu.
Vsem diplomantom iskreno čestitamo, jim želimo
uspešno nadaljnjo kariero ter jih vabimo k aktivnem
delovanju v Alumni klubu FOŠ.
Slavnostno podelitev diplomskih listin
predvidoma izvedli v mesecu decembru.
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bomo

RUO – Revija za univerzalno odličnost dostopna v dLib
Digitalna knjižnica Slovenije dLib je knjižnica na spletu, na voljo vsem – kadarkoli in
kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto,
brez vseh omejitev, v vaš dom, na delovno mesto, univerzo ali šolo prinaša pisne
kulturne zaklade Slovenije, redkosti, ki jih hranijo v NUK in v drugih slovenskih
knjižnicah. Hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih
celotnih besedil.
Z veseljem vam sporočamo, da je FOŠeva revija RUO – Revija za univerzalno
odličnost od junija sprejeta v spletno knjižnico dLib. RUO je interdisciplinarna revija,
ki združuje teme organizacijskih ved in univerzalne odličnosti (poslovna,
organizacijska in osebna odličnost). Izhaja trikrat letno. Vabljeni, da z vašim
strokovnim ali znanstvenim člankom prispevate vanjo svoje poglede in razmišljanja.
V tem tednu smo dobili tudi potrditev vpisa naše RUO v razvid revij.
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Delovni obisk v Varaždinu
V ponedeljek, 17. 6. 2013, je vodstvo Fakultete za
organizacijske študije v Novem mestu, dekan, izr.
prof. dr. Boris Bukovec, prodekanja za izobraževanje
in mednarodno sodelovanje, doc. dr. Annmarie
Gorenc Zoran in pravnica Janja Umek, odšlo na
delovni obisk na Fakulteto za organizacijo in
informatiko v Varaždinu (FOI - Fakultet organizacije i
informatike) Univerze v Zagrebu, z namenom
medsebojnega spoznavanja in podpisa sporazuma o
sodelovanju med fakultetama. Po toplem sprejemu
dekana fakultete, prof. dr. sc. Vjerana Strahonja s
sodelavci in predstavitvi obeh regij, smo se
dogovorili za medsebojno sodelovanje na področju
izobraževalne, založniške in znanstveno-raziskovalne
dejavnosti. Končni rezultat obiska je podpisan
sporazum o sodelovanju med ustanovama.

2. novomeške študentske igre
V petek, 21. 6. 2013, so se v ŠP Loka odvijale 2.
novomeške študentske igre. V popoldanskih urah so
se študenti pomerili v košarki, nogometu, balinanju,
odbojki na mivki in igranju šaha, v večernih urah pa
se je dogajanje premaknilo v Hostel Situla, kjer so
razglasili najboljše udeležence.
Naši študenti so se z ekipo FIŠ pomerili v odbojki na
mivki in so zasedli odlično 2. mesto. Vsem
udeležencem iskreno čestitamo, vas pa vabimo, da
se nam pridružite naslednje leto.
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Prvi zagovor doktorske disertacije
V torek, 16. 7. 2013, se je na novomeški Fakulteti za
organizacijske študije v Novem mestu zgodil prvi
uspešni zagovor doktorske disertacije. Doktorsko
disertacijo z naslovom Identifikacija gradnikov
optimalnega organizacijskega modela izobraževanja
za turizem v Sloveniji je pod mentorstvom prof. dr.
Štefana Ivanka zagovarjala prof. dr. Marija Ovsenik.
Po uspešno opravljenem zagovoru je pridobila
znanstveni naslov doktorica znanosti s področja
Menedžment kakovosti. S tem je prof. dr. Marija
Ovsenik pridobila svoj drugi doktorski naslov in s tem
pravico izpisa ddr, naša fakulteta pa prvo doktorico
doktorskega študijskega programa Menedžment
kakovosti, ki ga uspešno izvaja že tretje študijsko
leto. Fakulteti je prav tako v ponos, da gre za prvo
doktorico znanosti, ki je doktorirala na eni izmed
novomeških fakultet.

Razpisi za mobilnost študentov
Na FOŠ-u bomo v prihajajočem študijskem letu
2013/14 pričeli tudi s Erasmus izmenjavami.
Študente obveščamo, da se bo na septembrski seji
Senata FOŠ obravnaval Razpis za mobilnost
študentov z namenom Erasmus študija v tujini,na
podlagi katerega se bo lahko študent za 3 mesece
odpravil na študij v tujino. Razpisano bo eno mesto,
študent pa bo imel, na podlagi podpisanih
bilateralnih sporazumov, na voljo odhod na
naslednje tuje visokošolske zavode:





Karlovac University of Applied Sciences,
Karlovac, Croatia
Warsaw School of Computer Science,
Warsaw, Poland
Juraj Dobrila University of Pula, Pula, Croatia
Faculty of Organization and Informatics,
University of Zagreb, Varaždin,Croatia.

V času študija v tujini bo študent prejemal Erasmus
dotacijo, po poteku treh mesecev pa bo lahko vložil
na FOŠ-u priznavanje študijskih vsebin, opravljenih v
tujini. Več o samih izmenjavah si lahko preberete v
Pravilniku o mednarodni mobilnosti študentov in
zaposlenih ter v samem razpisu, ki bo po sprejetju na
Senatu FOŠ objavljen na spletni strani in oglasni
deski FOŠ.
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prosimo, če svojo prijavo potrdite na spletnem
obrazcu. S prijavo si boste zagotovili mesto na
izbranem terminu delavnice in predavanju.

Vabilo na ekskurzijo FOŠ

PROGRAM

FOŠ vabi vse študente in člane Akademskega zbora
FOŠ na prvo ekskurzijo FOŠ, ki se bo zgodila v petek,
13. septembra 2013. Ekskurzijo bomo ob 10. uri
pričeli s strokovnim delom, v okviru katerega si bomo
ogledali gradnike sistema kakovosti v podjetju
Danfoss d.o.o. v Ljubljani. Po uri vožnje se bomo
oddahnili od vseh obveznosti in popoldanski čas
preživeli v bolj sproščenem okolju. Ogledali si bomo
Muzej solinarstva v Krajinskem parku Sečoveljske
soline, ob 17. uri pa bomo obiskali prijetno mesto
Izola, kjer si bomo vzeli čas za pozno kosilo v hotelu
Belvedere in prijetno druženje.

TOREK 1. 10. 2013

predavatelj

ura

Učinkovito nastopanje - 1. del
(skupina A)

Tončka Godina

16:00 18:30

Študij na FOŠ (enaka vsebina kot
v sredo)

Katja Krevs,
Vesna Grabnar,
doc. dr. Annmarie
Gorenc Zoran

18:45 19:30

Učinkovito nastopanje - 1. del
(skupina B)

Tončka Godina

16:00 18:30

Študij na FOŠ (enaka vsebina kot
v torek)

Katja Krevs,
Vesna Grabnar,
doc. dr. Annmarie
Gorenc Zoran

18:45 19:30

Tončka Godina

16:00 18:30

Tončka Godina

16:00 18:30

SREDA 2. 10. 2013

Kotizacija za udeležbo znaša 30 EUR, ki se jo poravna
na dan odhoda in pokriva vse stroške ekskurzije
(malica na avtobusu, vstopnine, kosilo). Na dogodek
se lahko prijavite preko spletne prijave. Prijave
zbiramo najkasneje do 11. 9. 2013.

ČETRTEK 3. 10. 2013

Rezervirajte si čas za udeležbo na prvi ekskurziji FOŠ
in z nami preživite zanimiv, sproščen in pozitivne
energije poln dan.

Učinkovito nastopanje – 2. del
(skupina A)
PETEK 4. 10. 2013

Uvodni teden 2013

Učinkovito nastopanje - 2. del
(skupina B)

V prvih oktobrskih dneh se bo na FOŠ začelo novo
študijsko leto, z njim pa tudi letošnji uvodni teden.
Vse študentke in študente FOŠ vljudno vabimo, da se
ga udeležite. Potekal bo od 1. 10. do 4. 10. 2013 v
prostorih fakultete na Novem trgu 5.

--------------Spremljajte nas tudi preko

V prvem tednu oktobra vas želimo podrobneje
seznaniti s študijem na fakulteti in vas opremiti s
koristnimi informacijami ter odgovoriti na čim več
vaših vprašanj o poteku študija. Na uvodni teden ste
še posebej toplo vabljeni študenti, ki svoj študijski
proces šele začenjate in se želite opremiti s kar
največ možnimi informacijami, ki vam bodo zagotovo
prišle prav na vaši študijski poti.
V Uvodnem tednu FOŠ za vas pripravljamo delavnico
in predavanje o študiju na FOŠ. Zaradi lažje
organizacije delavnice in omejenih prostih mest vas
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KRONIKA DOGODKOV
03. 06. 2013
ZAČETEK POLETNE ŠOLE
03. 06. 2013
ZAČETEK 1. PRIJAVNEGA ROKA ZA MAG IN DR
04. 06. 2013
SEJA ŠŠ FOŠ
04. 06. 2013
SEJA KŠŠZ
07. 06. 2013
SEJA UO FOŠ
13. 06. 2013
INFORMATIVNI DAN FOŠ
17. 06. 2013
OBISK FAKULTETE ZA INFORMATIKO IN ORGANIZACIJO V VARAŽDINU
20. 06. 2013
ŠTUDENTSKA TRIBUNA
20. 06. 2013
SEJA SENATA
21. 06. 2013
2. NOVOMEŠKE IGRE
21. 06. 2013
SEJA UO FOŠ
28. 06. 2013
ZAKLJUČEK 1. PRIJAVNEGA ROKA VS, MAG in DR

NAPOVEDNIK DOGODKOV
10. 09. 2013
SEJA KŠŠZ
11. 09. 2013
VPISI
13. 09. 2013
EKSKURZIJA FOŠ
19. 09. 2013
SEJA SENATA
10. 09.2013
SEJA KŠŠZ
19. 09. 2013
KZRD in KIN
20. 09. 2013
RAZPISI ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV
23. 09. 2013
VPISI
30. 09. 2013
ZAČETEK 3. PRIJAVNEGA ROKA
01. 10. 2013
ZAČETEK UVODNEGA TEDNA
01. 10. 2013
SPREJEM DEKANOV PRI ŽUPANU

Vabljeni na ekskurzijo, da skupaj naberemo moči za novo študijsko leto.

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 enovic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto.
Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si)

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