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Priznanja odličnosti FOŠ 

Izteka se rok za oddajo predlogov kandidatov za 
fakultetna Priznanja odličnosti FOŠ. 

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu 
ponovno objavljamo Sklep o razpisu za podelitev 
priznanj na Fakulteti za organizacijske študije v 
Novem mestu. 

FOŠ podeljuje priznanja svojim študentom, 
zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v 
preteklem študijskem letu. Namen fakultetnih 
priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in 
zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju 
kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju 
organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture 
odličnosti. 
 
Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje 
odličnosti FOŠ«. 

Rok za oddajo predlogov kandidatov za fakultetna 
priznanja traja do petka, 15. novembra 2013, za 
preteklo študijsko leto. Prijavo lahko vložijo osebe, ki 
so navedene v 5. - 9. členu Pravilnika o spodbujanju 
ustvarjalnih dosežkov na FOŠ, na posebnem obrazcu 
(OBR-080), ki je na voljo v referatu FOŠ in 
Visokošolskem informacijskem sistemu FOŠ, v zaprti 
ovojnici s pripisom »Prijava kandidatov za priznanja 
FOŠ« in naslovljeno na Tajništvo FOŠ. Prijavo se 
pošlje po pošti na naslov fakultete ali vloži v 
študentskem referatu na sedežu fakultete. 
 
Veselimo se vaših predlogov.  

OBR-080 - PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIZNANJE FOŠ 

 

Slika: freedigitalphotos.net 

Zagovor magistrske naloge 

V sredo, 23. oktobra 2013 je Hermina Pezdirc Žulič 
uspešno zagovarjala svojo magistrsko nalogo, pod 
mentorstvom doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran, z 
naslovom Komuniciranje v sodobni organizaciji in 
zadovoljstvo zavarovancev. 

Iskreno čestitamo! 

 

 

 

  

http://www.fos.unm.si/media/pdf/novice/Sklep_o_razpisu_za_fakultetna_priznanja_2012.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/novice/Sklep_o_razpisu_za_fakultetna_priznanja_2012.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/novice/Sklep_o_razpisu_za_fakultetna_priznanja_2012.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/SA_FOs_034_01_PRAVILNIK_O_SPODBUJANJU_USTVARJALNIH_DOSEzKOV_NA_FOs_ARHIV.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/SA_FOs_034_01_PRAVILNIK_O_SPODBUJANJU_USTVARJALNIH_DOSEzKOV_NA_FOs_ARHIV.pdf
http://www.fos.unm.si/si/studij/referat/
http://www.fos.unm.si/media/doc/OBR_FOs_080_01_PRIJAVA_KANDIDATA_ZA_PRIZNANJE_FOs.doc
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Nova številka revije RUO 

 

V začetku oktobra je izšla nova, tretja številka Revije 
za univerzalno odličnost – RUO, zadnja v tem letu.  

Vabimo vas, da s svojim raziskovalnim delom 
prispevate vaša nova dognanja v revijo v prihodnjem 
letu, ko bomo soustvarili že tretji letnik vedno bolj 
priznane revije tudi v svetovnem merilu. 

 

Volitve v Študentski svet FOŠ 

Slika: freedigitalphotos.net 

Na FOŠ so od 23. 10. do 25. 10. 2013 potekale volitve 
v Študentski svet za študijsko leto 2013/2014. Po 
preštetju glasov je volilna komisija sestavila zapisnik 
in poročilo, s katerim je razglasila izvoljene 
kandidate, in sicer: 

iz vrst študentov 1. stopnje: Jerneja Meglič, Tanja 
Klobučar in Saša Bizjak, 

iz vrst študentov 2. stopnje: Božidar Lenarčič in Alojz 
Gorše ml., 

iz vrst študentov 3. stopnje: Ferdinand Jakša in Ema 
Čad. 

Vsem izvoljenim kandidatom iskreno čestitamo! 

Seja Senata FOŠ 

24. oktobra 2013 je potekala 10/2013 seja Senata 
FOŠ, na kateri so člani sprejeli spremembe 
Poslovnika FOŠ, Pravilnik o študentih s posebnim 
statusom, teme diplomskih in magistrskih nalog za 
novo študijsko leto, potrdili so spremembo seznama 
nosilcev in izvajalcev v študijskem letu 2013/2014, 
poročilo o samoevalvaciji FOŠ ter pregledali poročilo 
o rezultatih študentske ankete za preteklo študijsko 
leto. 

 

Seja Akademskega zbora FOŠ 

24. 10. 2013 je potekala tudi seja Akademskega 
zbora FOŠ, na kateri so člani izvolili novega člana 
Senata, doc. dr. Ljupča Krstova. Dekan FOŠ je 
predstavil poročilo o samoevalvaciji za preteklo 
študijsko leto ter predloge za izboljšanje 
kakovosti izvajanja študijskega procesa na FOŠ. 
Prodekanja FOŠ pa je predstavila poročilo o 
rezultatih študentske ankete za študijsko leto 
2012/2013 ter članom predstavila ključne poudarke 
po Navodilu o pisanju strokovnih in znanstvenih del 
na FOŠ.  

 

Zunanja kontrolna presoja sistema vodenja 
kakovosti  

17. oktobra 2013 je Fakulteta za organizacijske 
študije v Novem mestu že tretje leto zapored 
uspešno prestala zunanjo presojo sistema vodenja 
kakovosti po standardu ISO 9001. Presojevalec 
mednarodne akreditacijske hiše Bureau Veritas, 
Peter Merljak, je v svojem poročilu ugotovil, da je na 
podlagi rezultatov presoje in prikazanega stanja 
razvoja in zrelosti sistema vodenja kakovosti, sistem 
vodenja kakovosti FOŠ skladen z zahtevami ISO 
9001:2008 in organizacijo priporoča za ohranitev 
certifikata.  

 

 

http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2013_03.pdf
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Poročilo o samoevalvaciji FOŠ 

Dekan je na seji Senata FOŠ predstavil poročilo o 
samoevalvaciji FOŠ. Dosežena skupna ocena v višini 
3,9 kaže trend izboljšanja glede na preteklo študijsko 
leto 2011/2012, ko je ocena znašala 3,6 in tudi na 
leto poprej (2010/2011) ko je skupna ocena znašala 
3,4. 

Program ukrepov za izboljšanje je oblikovan za vse 
dejavnosti, ki smo jih ocenili z oceno 1 ali 2 ter tudi 
za vse ostale, kjer smo prepoznali priložnosti za 
izboljšanje. 

 

 

 

 

 

 

Anketa o zadovoljstvu študentov 

Ocene po anketi za 2012/2013 kažejo rast v 
primerjavi z ocenami iz leta 2011/2012 pri vseh 
kategorijah, kot tudi pri skupni oceni. Najvišja rast je 
zaznana pri zadovoljstvu z mentorstvom diplomskim, 
magistrskim in doktorskim študentom. Najbolj 
pomembno se nam zdi, da je bila kakovost predavanj 
in vaj ocenjena še višje kot leto prej. 

Analiza doseženih vrednosti pri strateških ciljih, 
opredeljenih s strateškim načrtom fakultete kažejo 
na relativno visok indeks zadovoljstva študentov 
(4,51), ki pa je višji od indeksa za študijsko leto 
2011/2012 (4,30). Ta indeks predstavlja povprečno 
oceno glede na vsa vprašanja. Splošno zadovoljstvo 
(4,14), zadovoljstvo s storitvami referata in knjižnice 
ter pogoji za delo (4,42), zadovoljstvo z mentorstvom 
diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom 
(4,88), zadovoljstvo s pedagoškim delom 
visokošolskih sodelavcev za predavanja in vaje (4,60), 
zadovoljstvo z anketo (4,60) je glede na preteklo 
študijsko leto 2011/2012 višje. Največji napredek je 
zaznan na področju zadovoljstva z mentorstvom 
diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom 
(iz 3,10 je naraslo na 4,88). 

Najnižja ocena je bila pridobljena na vprašanju ali so 
delodajalci zainteresirani za zaposlovanje študentov 
z naše fakultete (3,55), vendar je ocena občutno višja 
kot v letu 2011/2012 (2,29). Najvišje ocenjen pa je bil 
sklop, da je bil mentor dragocen svetovalec pri 
pripravi diplomske, magistrske in doktorske naloge 
(4,92), ki pa je hkrati ocenjen tudi višje kot v letu 
2011/2012 (3,10). 

 

  

 Indeks kakovosti poslovanja po 
merilih NAKVIS za študijsko leto 
(ocena od 0 do 5) 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

1 Vpetost v okolje 3,3 3,7 4,00 

2 Delovanje visokošolskega 
zavoda 

3,3 3,5 3,80 

3 Kadri 3,6 3,9 4,25 

4 Študenti 3,7 3,8 3,80 

5 Materialni pogoji (prostori, 
knjižnično - informacijska 
dejavnost in financiranje) 

2,5 2,8 3,09 

6 Zagotavljanje kakovosti, 
inovativnosti in razvojne 
naravnanosti 

3,9 4,2 4,54 

 Skupna ocena  3,4 3,6 3,9 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus izmenjave 

V okviru programa Evropske komisije za izmenjavo 
študentov in profesorjev ter zaposlenih 
Vseživljenjsko učenje in podprograma ERASMUS je 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
objavila 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 
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 bil 30. 10. 2013. 

Več o tem si lahko preberete spodnjih razpisih, ki ju 
je Senat FOŠ sprejel na svoji 08/2013 seji in so 
objavljeni na naši spletni strani ali pa se obrnite na 
janja.umek@fos.unm.si. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teden FOŠ-a 2013 

Bliža se predpraznični decembrski čas. V tem času 
praznuje tudi FOŠ svojo obletnico, letošnja bo 
okrogla peta. Ob jubileju smo pripravili sklop 
dogodkov, v okviru katerih želimo z Vami deliti 
sadove našega dela in dela naših študentov. 

Vabimo Vas na naslednje prireditve: 

FOŠ – FOŠ (Forum odličnosti študentov FOŠ) 

 16. december 2013 od 15. do 19. ure 

 Mala dvorana Kulturnega centra Janeza 
Trdine v Novem mestu 

 Predstavitve zaključnih del študentov FOŠ 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ  

 18. december 2013 ob 19. uri 

 Trdinova dvorana Kulturnega centra Janeza 
Trdine v Novem mestu 

 Praznovanje ob 5-letnici ustanovitve FOŠ z 
vokalno skupino Mezzo 

 Slavnostni govornik dr. Janez Gabrijelčič 

 Slavnostna podelitev diplom in promocija 
Liste odličnežev FOŠ 

 Prijetno druženje s pogostitvijo ob torti 

DECEMBRSKI VEČER FOŠ 

 19. december 2013 ob 18. uri 

 Lokal Patriot 

 Prijetno druženje študentov, članov 
akademskega zbora in zaposlenih FOŠ Pester 
program (živa glasba, družabne igre,...) z 
minuto dobrodelnosti. 

 STRATEŠKA USMERITEV 4: 
Zadovoljstvo študentov 

 
Enota 

 
P-plan 

R-realiz 

 
P-plan 

R-realiz 

 
P-plan 

R-realiz 

 
P-plan 

R-realiz 

 
P-plan 

R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 
(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 

zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 
preteklo obdobje) 

 2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

1.  Indeks zadovoljstva študentov (anketa) – skupno 
 

1-5 / 
/ 

/ 
R4,58 

4,6 
R4,30 

 

4,4* 
R4,51 

4,6* 

2.  Zadovoljstva študentov (anketa) s predavanji in vajami 
 

1-5 / 
/ 

/ 
R4,59 

4,6 
R4,55 

4,6 
R4,60 

4,7 

3.  Zadovoljstvo študentov (anketa) s splošno podobo, 
referatom in knjižnico 

1-5 / 
/ 

/ 
R4,33 

4,4 
R3,86 

4,0* 
4,28 

4,3* 

http://www.fos.unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/razpisi/
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Doktorska šola FOŠ 

Od ponedeljka, 25. novembra do petka, 19. 
novembra 2013 bo potekala Doktorska šola FOŠ, ki je 
namenjena vsem novo vpisanim študentom 
doktorskega študija na FOŠ. Zaradi večinske 
mednarodne udeležbe dogodka bo potekala 
izključno v angleškem jeziku. 

Program Doktorske šole FOŠ:  

MONDAY  |  25 Nov 2013 Professor Time 

Introduction 

(FOS, Study at FOS, online bibliographic 

system, PhD school, personal presentation 

of PhD students) 

Uvodna animacija 

(FOŠ, študij na FOŠ-u, COBISS, pravilnik o 

doktorskem študiju, osebna predstavitev 

doktorandov) 

Dr. Boris Bukovec, Associate 

Professor 

Dr. Annmarie Gorenc Zoran, 

Assistant Professor 

2:00 pm – 3:30 pm 

Break (odmor)  3.30 pm – 4.00 pm 

Presentations of Potential Mentors and 

Research Interests Areas of PhD students 

Predstavitev potencialnih mentorjev in 

interesnih področij doktorandov 

Selected faculty members and 

members of the Committee 

for Scientific and Research 

Work (KZRD/CSRW) 

Dr. Annmarie Gorenc Zoran, 

Assistant Professor 

Člani AZ in KZRD 

Doc. dr. Annmarie Gorenc 

Zoran 

4:00 pm – 7:00 pm 

Informal gathering  

Neformalno druženje s pogostitvijo 

 
7.00 pm – 9.00 pm 

TUESDAY  |  26  Nov 2013 Professor Time 

Seminar for dissertation proposal (SDISPO) 

Seminar za dispozicijo (SDISPO) 
Dr. Annmarie Gorenc Zoran, 

Assistant Professor 

10:00 am – 2:00 

pm 

Break (odmor)  2:00 pm – 3:00 pm 

New paradigms of organizational theory 

(NPOT) 

Nove paradigme organizacijskih teorij 

(NPOT) 

Dr. Milan Ambrož, Associate 

Professor 
3:00 pm – 7.30 pm 

WEDNESDAY  |  27 Nov 2013 Professor Time 

Methods of Triangulation (MT) 

Metode triangulacije (MT) 

Dr. Marija Bogataj, Full 

Professor 

10:00 am – 2:00 

pm 

Break (odmor)  2:00 pm – 3:00 pm 

New paradigms of organizational theory 

(NPOT) 

Nove paradigme organizacijskih teorij 

(NPOT) 

Dr. Štefan Ivanko, Full 

Professor 
3:00 pm – 7.30 pm 

 
 

 

 

THURSDAY  |  28 Nov 2013 

 

Professor Time 

Methods of Triangulation (MT) 

Metode triangulacije (MT) 

 

Dr. Marija Bogataj, 

 Full Professor  
10:00 am – 2:00 pm 

Break (odmor) 

 

 

2:00 pm –  3:00 pm 

For Slovenian Students: NPOT 

Nove paradigme organizacijskih teorij 

(NPOT) slovenski študenti 

 

Ddr.  Marija Ovsenik, 

Full Professor  

3:00 pm – 7:30 pm 

Reflection and individual work 

Refleksija in individualno delo (tujci) 

 

 

3:00 – 7:30 pm 

FRIDAY | 29  Nov 2013 

 

Professor Time 

Seminar for dissertation proposal (SDISPO) 

Seminar za dispozicijo (SDISPO) 

 

Dr. Annmarie Gorenc 

Zoran, Assistant 

Professor 

10:00 am – 2:00 pm 

Break (odmor)  2:00 pm – 3:00 pm 

Presentation by PhD students on their 

research interests (Form-036) 

Predstavitev interesnega področja 

doktorandov (OBR-036) 

 

Members of (CSRW / 

KZRD)  

 

Člani KZRD 

3:00 pm – 5:30 pm 

Break (odmor)  5:30 pm –  6:00 pm 

Synthesis of instructions and guidelines 

(Mentorship, communication, and further 

work – FORM-010 and FORM-011). 

Sinteza napotkov 

(mentorstvo, komunikacija z njimi in 

nadaljnje delo – OBR-010 in OBR-011) 

 

Members of (CSRW / 

KZRD)  

Člani KZRD 

Dr. Marija Bogataj, Full 

Professor 

Dr. Annmarie Gorenc 

Zoran, Assistant 

Professor 

6:00 pm – 7:00  pm 

Final informal gathering  



 

 

KRONIKA DOGODKOV 

8. 10. 2013 SEJA KŠŠZ 

10. 10. 2013 VPIS – TRETJI ROK 

16. 10. 2013 SEJA KŠŠZ 

17. 10 2013 ZUNANJA KONTROLNA PRESOJA ISO 9001 

21. 10. 2013 ZAČETEK VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FOŠ 

23. 10. 2012 ZAGOVOR MAGISTRSKE NALOGE 

24. 10 .2013 SEJA SENATA FOŠ 

24. 10. 2013 SEJA KIN 

24. 10. 2013 SEJA AKADEMSKEGA ZBORA FOŠ 

24. 10. 2013 SEJA KZRD 

25. 10. 2013 ZAKLJUČEK VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FOŠ 

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

  

  

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

8. 11. 2013  SEJA KZRD 

11. 11. 2013 1. DOKTORSKI KOLOKVIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14 

21. 11. 2013 SEJA SENATA 

25. 11. 2013 ZAČETEK DOKTORSKE ŠOLE 

29. 11. 2013 ZAKLJUČEK DOKTORSKE ŠOLE 

3. 12. 2013 ZAGOVORI DIPLOMSKIH/MAGISTRSKIH NALOG 

16. 12. 2013 FOŠ-FOŠ (FORUM ODLIČNOSTI ŠTUDENTOV FOŠ) 

16. 12. 2013 KONFERENCA ZA MEDIJE 

18. 12. 2013 SLAVNOSTNA AKADEMIJA FOŠ 

19. 12. 2013 DECEMBRSKI VEČER FOŠ 

20. 12. 2013 DEKANOV DAN 

  

  

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

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
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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) 
 


