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Spoštovani študentje in člani akademskega zbora 
FOŠ! 

 

Novo študijsko leto 2013/2014 se je začelo. Tečejo 
zadnji dnevi tretjega prijavnega roka in veselimo se 
vsakega novega študenta. Pričakujemo, da bo 
letošnja, četrta generacija študentov na študijskih 
programih menedžment kakovosti FOŠ, po številu 
podobna lanski ter da bomo lahko z veseljem 
naznanili, da svojo ustvarjalnost na naši fakulteti 
razvija že preko 160 študentov. 

 

Želimo si, da v letošnjem letu vsi naši študentje in 
člani akademskega zbora še naprej gojijo in razvijajo 
svojo pripadnost naši fakulteti in nam tako pomagajo 
vzdrževati organizacijsko kulturo FOŠ. Na to smo zelo 
ponosni in cenimo vse vaše dobre misli in besede, 
skoraj še bolj pa smo veseli vaših predlogov za 
izboljšanje, ki jih zelo pozorno analiziramo in  
upoštevamo.  

 

Ob tem želim poudariti željo vodstva FOŠ, da poleg 
pripadnosti FOŠ, istočasno tudi gojite in razvijate 
pripadnost našemu skupnemu Univerzitetnemu 
prostoru Novo mesto (UNM), saj bomo tako še 
hitreje in odločnejše prišli do ustanovitve državne 
Univerze v Novem mestu. Fakulteti bo združevanje v 
univerzo prineslo priložnost za izboljšanje kakovosti 
dela, študentom pa tudi večjo »težo« njihovih 
diplomskih, magistrskih in doktorskih listin. Cilju se 
počasi, a vztrajno približujemo in upam, da bomo 

lahko logotipu fakultete kmalu dodali še logotip 
univerze. 

 

Ker najbrž ta uvodnik najbolj podrobno berete naši 
novi študentje, si ob zaključku dovolim malo 
modrovanja. Vsem vam, kot tudi ostalim študentom 
FOŠ predlagam v razmislek, da sebe kot osebo z 
imenom in priimkom obravnavate v trojni vlogi. Ste 
študent, podjetnik in športnik. Vloga študenta je tu 
nadrejena in pri tem si bo vsak od vas zastavil svoj 
tempo, ciljne ocene in področje raziskovanja. Tu vam 
zavedanje vloge podjetnika lahko veliko pomaga. Če 
ste zaposleni, potem pridobljeno znanje tekoče 
poskušajte uporabiti v praksi in tako ga boste 
oplemenitili z veščinami, kar bo nadgradilo vaše 
kompetence. Če niste zaposleni, naj bo to za vas 
priložnost, da začrtate in realizirate vašo podjetniško 
idejo. Ko boste diplomirali, magistrirali ali doktorirali 
boste tako pripravljeni za nove izzive v vaših 
obstoječih delovnih sredinah ali pa se boste 
samozavestno »postavili na svoje noge«. Kot tretjo 
sem omenil vlogo športnika. Zavedanje te vloge vam 
lahko prinese priložnost za hitrejše in bolj 
kakovostno napredovanje, saj redna telesna 
aktivnost plemenit vaš življenjski slog in krepi 
pozitivni odziv na spremembe v okolju. Kot športniki 
v spremenjenih okoliščinah ne boste videli probleme, 
temveč priložnosti za samopreseganje. 

 

Naj bo študijsko leto 2013/2014 uspešno leto in leto 
mnogih priložnosti za samopreseganje. 

 

Dekan  
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Konferenca za medije 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je 
v ponedeljek, 23. septembra z namenom 
predstavitve ključnih aktivnosti fakultete (prvi 
zagovor doktorske disertacije na FOŠ, študijska 
praksa tujih študentov na FOŠ, izvedba doktorskega 
študija za študente Podonavske regije, Uvodni teden 
FOŠ) pripravila Konferenco za medije, ki je potekala v 
Sejni sobi Fakultete za organizacijske študije. 

Nastali prispevek si lahko ogledate na povezavi 
Mediji o nas. 

 

Seminar za disertacijo 

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu 
je v torek, 24. 9. 2013, potekal Seminar za 
disertacijo, kjer je kandidat Ivan Erenda pred 
doktorandi in člani komisije za zagovor, predstavil 
svoj osnutek doktorske disertacije z naslovom 
Voditeljske kompetence intiutivnega odločanja 
vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski 
industriji. Predstavitvi je sledila razprava in 
izmenjava mnenj. 

 

Revija za univerzalno odličnost v DOAJ 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) je imenik 
skoraj 7000 znanstvenih revij odprtega dostopa, od 
tega preko 3000 takih, ki so indeksirane na ravni 
člankov. Odprti dostop je način objave del v  
znanosti, pri katerem je polno besedilo dela 
brezplačno dostopno vsakomur prek svetovnega 
spleta. Največkrat se nanaša na članke v znanstvenih 
revijah. DOAJ letos praznuje 10 let delovanja. 

21. avgusta je bila RUO (Revija za univerzalno 
odličnost) sprejeta v to mednarodno podatkovno 
bazo. Veseli nas, da je nivo revije prepoznaven tudi v 
mednarodnem okolju. 

RUO po novem najdete tudi na povezavi: 
http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=90336&
uiLanguage=en 

 

Seje organov FOŠ 

19. septembra 2013 je potekala 8/2013 seja Senata 
FOŠ, na kateri je bilo sprejetih kar nekaj pomembnih 
sklepov. Imenovana je bila nova prodekanja za 
znanstveno-raziskovalno delo FOŠ, doc. dr. Annmarie 
Gorenc Zoran, sprejet je bil sklep o začetku postopka 
nadomestnih volitev člana Senata FOŠ, imenovani so 
bili predstojniki kateder, in sicer prof. dr. Štefan 
Ivanko Katedre za organizacijske študije, prof. dr. 
Marija Bogataj Katedre za raziskovalno metodologijo 
v družboslovju in izr. prof. dr. Boris Bukovec Katedre 
za kakovost in odličnost. Sprejet je bil rokovnik sej 
Senata za novo študijsko leto, sprejeta sta bila 
razpisa za mobilnost študentov in zaposlenih po 
programu Vseživljenjskega učenja Erasmus za 
študijsko leto 2013/2014, imenovani so bili 
poročevalci v postopku izvolitev v nazive in sprejet je 
bil učni načrt novega izbirnega predmeta na VS 
študijskem programu Menedžment kakovosti, in 
sicer Učinkovito nastopanje, katerega nosilka bo v 
tem študijskem letu Tončka Godina. 

30. septembra pa se je zaključila dopisna (9/2013) 
seja Senata FOŠ, na kateri so bili sprejeti sklepi na 
podlagi predlogov komisij Senata, in sicer KŠŠZ in 
KZRD, katerih seje so potekale v mesecu septembru. 

 

ERASMUS razpisi - mednarodne izmenjave za 
študente in zaposlene  

V okviru programa Evropske komisije za izmenjavo 
študentov in profesorjev ter zaposlenih 
Vseživljenjsko učenje in podprograma ERASMUS 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
objavlja razpise za izmenjavo v tujini. 

Program Erasmus študentu omogoča, da del rednih 
študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu 
študija namesto v matični instituciji opravi v 

http://www.fos.unm.si/si/fos/mediji/
http://www.fos.unm.si/media/031006_02_FOs_DR_UN_SEMINAR_ZA_DISERTACIJO.pdf
http://www.fos.unm.si/media/031006_02_FOs_DR_UN_SEMINAR_ZA_DISERTACIJO.pdf
http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=90336&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=90336&uiLanguage=en
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partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so 
tiste institucije, s katerimi ima matična 
univerza/članica študenta podpisan bilateralni 
sporazum o izmenjavi študentov v določenem 
študijskem letu. 

Mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) - 
»Mobility for teaching assignments« se nanaša na 
klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih 
institucij z namenom izvajanja pedagoških 
obveznosti na instituciji gostiteljici. 

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja (STT) - 
»Staff mobility« se nanaša na mobilnost 
nepedagoškega osebja z namenom strokovnega 
usposabljanja. 

Rok prijave za vse tri razpise je 30. 10. 2013. 

Več o razpisih si poglejte v samih razpisih ali pa se 
obrnite na janja.umek@fos.unm.si. 

Razpis za mobilnost zaposlenih 2013-14 
Razpis za študij v tujini 2013-14 

Prijavni obrazec za študente: Prijavni obrazec (FOŠ-
OBR-092) 

Prijavna obrazca za zaposlene: Prijavni obrazec-
PROGRAM PREDAVANJ-TEACHING PROGRAMME 
(OBR-FOŠ-094) 
Prijavni obrazec-PROGRAM USPOSABLJANJA-WORK 
PROGRAMME (OBR-FOŠ-095) 

 

 

 

Uvodni teden FOŠ 

V dnevih od 1. do 4. oktobra je v prostorih fakultete 
na Novem trgu 5 potekal Uvodni teden FOŠ. Na ta 
način želimo novovpisane študente seznaniti z 
delovanjem fakultete in še podrobneje seznaniti s 
študijem na fakulteti in jih opremiti s koristnimi 
informacijami ter odgovoriti na čim vaših vprašanj o 
poteku študija.  

Letos smo v program Uvodnega tedna FOŠ uvrstili 
predavanje predavateljice Tončke Godina z naslovom 
Učinkovito nastopanje. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janja.umek@fos.unm.si
http://www.fos.unm.si/media/pdf/Razpis_mobilnost_zaposleni_2013_14.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/Razpis_mobilnost_studentov_2013_14.pdf
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_092_01_PRIJAVA_APLICATION_FORM.doc
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_092_01_PRIJAVA_APLICATION_FORM.doc
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_094_01_PRIJAVNI_OBRAZEC_PROGRAM_PREDAVANJ__TEACHING_PROGRAMME_.doc
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_094_01_PRIJAVNI_OBRAZEC_PROGRAM_PREDAVANJ__TEACHING_PROGRAMME_.doc
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_094_01_PRIJAVNI_OBRAZEC_PROGRAM_PREDAVANJ__TEACHING_PROGRAMME_.doc
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_095_01_PRIJAVNI_OBRAZEC_PROGRAM_USPOSABLJANJA__WORK_PROGRAMME_.doc
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_095_01_PRIJAVNI_OBRAZEC_PROGRAM_USPOSABLJANJA__WORK_PROGRAMME_.doc
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Župan sprejel dekane novomeških fakultet 

V torek, 1. oktobra je Univerzitetno in raziskovalno 
središče Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino 
Novo mesto organiziralo tradicionalno drugi 
slavnostni sprejem dekanov članic Univerzitetnega 
prostora Novo mesto. 

Na sprejem so prišli dekani Fakultete za industrijski 
inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske 
študije v Novem mestu, Fakultete za organizacijske 
študije v Novem mestu in Visoke šole za upravljanje 
podeželja Novo mesto. 

Dekane in prodekane fakultet sta nagovorila direktor 
Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo 
mesto, prof. ddr. Janez Usenik in župan Mestne 
občine Novo mesto, Alojzij Muhič. 

 

 

 

Spoznavni večer fakultet Univerzitetnega prostora 
Novo mesto 

Prvega oktobra se je zgodil spoznavni večer vseh 
fakultet sodelujočih v Univerzitetnem prostoru Novo 
mesto. V želji, da se med seboj čim bolje spoznamo 
in se med seboj povežemo, smo se srečali na 
družabnem večeru v LokalPaktriotu.  
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Zagovori diplomskih in magistrske naloge 

Sreda, 2. oktobra je bila za tri študente FOŠ prav 
poseben dan. Dva sta zagovarjala svojo diplomsko, 
ena študentka pa magistrsko nalogo. 

Alojz Gorše je pod mentorstvom izr. prof. dr. Borisa 
Bukovca izdelal in zagovarjal diplomsko nalogo z 
naslovom Vitka proizvodnja in Adria Mobil, d.o.o. 

Irena Mislej je pod mentorstvom mag. Iris Fink 
Grubačević in somentorstvom Mateja Jevščka 
izdelala in zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom 
Izboljšave modela vedenjskih kompetenc vodij v 
avtomobilski industriji. 

Danica Klančar pa je pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Milana Ambroža izdelala in zagovarjala magistrsko 
nalogo z naslovom Vpliv organizacijskih, delovnih in 
vodstvenih kompetenc na razvoj organizacijske 
enote v podjetju. 

Vsem trem iskreno čestitamo! 

 

 

 

 

 

--------------- 

 

Spremljajte nas tudi preko ,  in . 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Fakulteta-za-organizacijske-%C5%A1tudije-v-Novem-mestu/392097757505735
https://twitter.com/FOS_NM
http://www.linkedin.com/company/2680492


 

 

KRONIKA DOGODKOV 

19. 09. 2013 JAVNO PREIZKUSNO PREDAVANJE THOMASA SCHUSTERJA 

19. 09. 2013 ZAČETEK POSTOPKA NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA SENATA FOŠ 

23. 09. 2013 KONFERENCA ZA MEDIJE 

23. 09. 2013 VPIS V VIŠJI LETNIK, PONOVNI VPIS IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ 

24. 09 .2013 SEMINAR ZA DISERTACIJO 

01. 10. 2013 ZAČETEK UVODNEGA TEDNA FOŠ 

01. 10. 2013 SPREJEM DEKANOV PRI ŽUPANU 

01. 10. 2013 DRUGI SPOZNAVNI VEČER FAKULTET UNIVERZITETNEGA PROSTORA NOVO MESTO 

02. 10. 2013 ZAGOVORI DIPLOMSKIH IN MAGISTRSKE NALOGE 

  

  

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

10. 10. 2013 VPIS – TRETJI ROK 

17. 10. 2013 ZUNANJA KONTROLNA PRESOJA ISO 9001 

21. 10. 2013 ZAČETEK VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FOŠ 

24. 10. 2013 SEJA SENATA FOŠ 

24. 10. 2013 SEJA AKADEMSKEGA ZBORA FOŠ 

25. 10. 2013 ZAKLJUČEK VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FOŠ 

30. 10. 2013 ZADNJI DAN ZA ODDAJO VLOGE ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV - ERASMUS 

  

  

  

  

  

  

 
Vsem študentom in predavateljem želimo obilo uspeha v  

novem študijskem letu 2013/2014. 
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e-novice 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 

Novi trg 5 

8000 Novo mesto 

059 074 164 

info@fos.unm.si 

 

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.  
 
Urednica: Vesna Grabnar (vesna.grabnar@fos.unm.si) 
 


