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FOŠ e-novice 

 

UVODNI KOMENTAR 
 
o FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.   
o S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora  in vseh ostali notranjih in zunanjih 

sodelavcev fakultete. 
o Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za 

sodelovanje s fakulteto. 
o Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
 

 

INFORMACIJE 

 

Kronika dogodkov na FOŠ za tretje četrtletje 2010 
 

 2010-07-01: Seja Senata FOŠ 07/2010 

 2010-07-01: Podpis pogodbe o strateškem partnerstvu FOŠ – KRKA d.d. 

 2010-07-02: Seja Senata FOŠ 08/2010 

 2010-07-12: Informativni dan v Ljubljani 

 2010-07-13: Vpis ob zaključku prvega prijavnega roka (vpis prvih študentov prve generacije FOŠ) 

 2010-07-16: FOŠ e-novice 04/2010 

 2010-08-20: Podpis pogodbe s podjetjem MIK za sodelovanje v projektu TRANS - SAETO 

 2010-08-23: Prva zaposlitev na FOŠ (Jerneja Šurla na delovno meso pravnika) 

 2010-08-30: Delovno kosilo dekanov konzorcija UNM (FOŠ, FIŠ, FINI, FUP) 

 2010-09-31: Končno oblikovanje in potrditev urnikov MAG in DR študija za 2010/2011 

 2010-09-09: Informativni dan  

 2010-09-09: Konferenca za medije (promocija FOŠ in UNM) 

 2010-09-15: Akademski večer 06/2010 (mag. Rado Pezdir) 

 2010-09-17: Informativni dan v Revoz d.d. 

 2010-09-21: Seja Senata FOŠ 09/2010 

 2010-09-22: Vzpostavitev in aktiviranje VIS – Visokošolskega informacijskega sistema 

 2010-09-21: Informativni dan v Ljubljani 

 2010-09-22: Informativni dan  

 2010-09-25: Zaključek drugega prijavnega roka 

 2010-09-25: FOŠ e-novice 05/2010 

 2010-09-29: Vpis ob zaključku drugega prijavnega roka 

 

FOŠ v projektu TRANS-SAETO 
 

Projekt Trans-SAETO je sofinanciran s strani EU in se izvaja v okviru programa Leonardo da Vinci. 

Glavni cilj tega projekta je razvoj orodja za izvajanje samoocenjevanja po modelu EFQM v 

izobraţevalnih organizacijah. Na FOŠ smo k temu projektu pristopili z namenom prispevanja k 

dokončnemu oblikovanju tega računalniško podprtega orodja. Ob tem nas je vodilo tudi dejstvo, da 

smo s tem pridobili tudi moţnost brezplačne uporabe programske opreme. 

Namestitev programske opreme bomo izvedli 29. septembra, praktična delavnica za samoocenitev 

pa bo 15. oktobra. Programsko opremo bomo uporabili tako v naši pedagoški kot tudi raziskovalni 
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dejavnosti. 

 

Vzpostavitev in aktiviranje informacijskega sistema  
 

Zelo smo veseli, da smo na FOŠ-u dne 22.09.2010 vzpostavili visokošolski informacijski 

sistem - VIS. VIS omogoča poslovanje študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev s 

FOŠ preko interneta.  

Prednost VIS-a je predvsem v moţnosti, da se lahko študentje preko spleta vpišejo na 

fakulteto, prijavljajo in odjavljajo na izpite, pregledujejo svoj indeks, spremljajo obvestila, 

naročajo potrdila o šolanju,… Hkrati pa omogoča visokošolskim učiteljem in sodelavcem, da 

v sistem vpisujejo ocene, objavljajo gradiva, pregledujejo zapisnike sestankov, dostopajo do 

internih aktov FOŠ….  

Dostop je moţen preko spletne strani www.fos.unm.si, s klikom na link »Spletni referat«. 

Uporabniško ime in geslo bodo študentje dobili pred vpisom, ţe vpisani študentje pa 

naknadno v začetku študijskega leta. Ravno tako bodo uporabniško ime in geslo prejeli tudi 

visokošolski učitelji in sodelavci, in sicer po elektronski pošti pred začetkom študijskega leta. 

Navodila za uporabo informacijskega visokošolskega sistema bodo objavljena tudi na spletni 

strani FOŠ. 

 

 

FOŠ kot član UNM – univerzitetnega prostora Novo mesto 
 

V začetku septembra je zaţivela nova spletna stran www.unm.si, ki predstavlja skupni portal 

članic (FOŠ, FIŠ, FINI, URS) in partnerjev (DAP, FUDŠ). Kratica UNM predstavlja 

univerzitetni prostor Novo mesto, ki je prostor kreativnosti, vizije, usmerjenosti v prihodnost 

in razvojnih priloţnosti. Novo mesto se je namreč v zadnjih letih razvilo v pravi univerzitetni 

prostor, saj ponuja pester nabor izobraţevalnih moţnosti. Članstvo FOŠ v UNM predstavlja 

dodatno priloţnost za našo promocijo ter trţenje naših programov. V septembru so bili po 

Dolenski in Beli krajini objavljeni tudi plakati in zloţenke UNM, na katerih se je pojavil tudi 

logotip FOŠ.  

 

Konferenca za medije 9. septembra  
 

V četrtek, 9.9.2010, je v prostorih Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto 

(URS) potekala novinarska konferenca z namenom predstavitve Univerzitetnega prostora 

Novo mesto (UNM). Predstavile so se Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za uporabne druţbene študije v 

Novi Gorici in Fakulteta za industrijski inţeniring, Novo mesto.  

 

FOŠ je medijem predstavila svoje tekoče in planirane aktivnosti. Poudarili smo, da smo julija 

z vpisom prvih doktorskih študentov postali prva in za enkrat še edina fakulteta v naši regiji, 

ki ţe ima vpisane študente v doktorski progam III. stopnje. Predstavili smo tudi našo vpetost 

v okolje in sicer preko vzpostavljanja mreţe strateških partnerjev, kjer smo ţe podpisali prve 

pogodbe (Krka d.d., Trimo d.d., Kostak d.d., GZDBK, Upravna enota Novo mesto, T- meda 

d.o.o., Kakovost 2000 d.o.o., Racio razvoj d.o.o….).  
 

 

International Journal of Organizational Studies (IJOS) 
 

Na spletni strani http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ijos smo oblikovali matično stran 

naše nove revije. Naprošamo vas za ogled uredniške politike, povabila za pošiljanje prispevkov in 

povabila za recenzente.  

Glavna in odgovorna urednica revije je doc. dr. Gordana Ţurga, ki zavzeto in temeljito usmerja vse 

aktivnosti pri »rojstvu« prve številke revije IJOS, ki jo ţelimo izdati v novembru tega leta. 
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Zaključek drugega prijavnega roka 
 
25. septembra se bo zaključil drugi prijavni rok, v katerem smo do sedaj prejeli 16 prijav za študij na 

drugi in tretji stopnji. Vpis teh zainteresiranih študentov bomo izvedli 29. septembra in upamo da 

bomo s tem dosegli skupno številko 20 vpisanih študentov.  

Pred nami je še tretji prijavni rok med 1. in 8. oktobrom, kjer računamo na dodatno desetino prijav. 

To naše pričakovanje je po izkušnjah iz ostalih visokošolskih zavodov dokaj realno, saj prijave za 

izreden magistrski študij v preteţni meri prihajajo v zadnjem prijavnem roku. V strateškem načrtu 

smo si kot cilj zapisali 30 študentov. Upamo da se bo tudi uresničilo. 

 

 

9. oktobra začetek predavanj na drugi stopnji (MAG) 
 

V soboto, 9. oktobra bodo imeli študentje našega magistrskega programa Menedţment kakovosti po 

urniku svoje prve predavanje in sicer  pri predmetu Univerzalna odličnost. Magistrski študentje imajo 

v prvem semestru obveznosti trikrat tedensko. Vsa predavanja bodo potekala ob petkih popoldan in 

ob sobotah dopoldan in tudi enkrat med tednom. Vsi predmeti se bodo izvajali v tretjinskem obsegu 

(10 ur predavanj in 10 ur vaj), izjema bosta le predmeta Kvalitativno raziskovanje in Metode 

kvantitativne analize, ki bosta izvajana v polnem obsegu (30 ur predavanj in 30 ur vaj).  

Urnik je oblikovan za celotno študijsko leto in vsebuje termine predavanj, vaj in prvih izpitnih rokov. 

Vsem bo dosegljiv preko spletnih strani fakultete. 

 

 

1. doktorski kolokvij 14. oktobra bo pomenil začetek doktorskega študija 
 

Doktorski študij na FOŠ bomo obogatili z mesečnimi izvedbami »doktorskih kolokvijev«, ki bodo 

potekali praviloma vsak tretji četrtek v mesecu. S temi triurnimi srečanji ţelimo krepiti sodelovaje 

med našimi doktorandi, jim ponuditi priloţnost za izmenjavo mnenj, priloţnost za predstavitev 

najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih študij…. 

Prvi doktorski kolokvij bo potekal 14. oktobra med 17.00 in 19.00. Na njem se bodo zbrali vsi 

doktorski študentje prvega in drugega letnika kot tudi vsi potencialni mentorji.  Uvodni predstavitvi 

pravilnika o doktorskem študiju, bo sledil osrednji del, kjer bo vsak  dokotrand predstavil sebe in 

svojo predvideno doktorsko temo. Potencialni mentorji bodo pozvani k predstavitvi svojih 

raziskovalnih področij, s poudarkom na iskanju sinergije in prepleta z doktorskimi raziskavami 

doktorandov FOŠ. 

 

International Conference on Energy, Environment, Entrepreneurship, 

Innovation (ICEEEI'11) 
 
FOŠ v okviru Conferences of the European Society for Environmental Research and Sustainable 

Development / EUROPMENT (www.europment.org) in ob sodelovanju WSEAS, na konferenci  

International Conference on Energy, Environment, Entrepreneurship, Innovation (ICEEEI'11), 

organizira posebno sekcijo z naslovom Clean Technology and Environmental Business Excellence 

pod vodstvom prodekana doc. dr. Davorina Kralja. Potekala bo od 27. do 29. maja 2011 na 

Kanarskih otokih v Španiji.  

Kotizacija znaša 550 EUR s pogojem obvezne predstavitve prispevka na konferenci. Prispevke je 

potrebno oddati najkasneje do 1. decembra 2010. 

Tej konferenci bomo v naslednjih dneh namenili posebno spletno stran, ţe sedaj  pa se lahko za vse 

podrobnosti pozanimate na naslovu davorin.kralj@amis.net 

 

Vsem prejemnikom FOŠ e-novic želimo uspešen in 
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ustvarjalen začetek novega študijskega leta 2010/2011. 
 

 


