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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 ). 
o Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

 

 

INFORMACIJE 

 

Kronika dogodkov na FOŠ za november in december 2010 
 

 2010-11-05: FOŠ e-novice 06/2010 

 2010-11-11: Udeleţba dekana in študentov FOŠ na letni konferenci SZKO v Portoroţu 

 2010-11-18: Udeleţba vodstva FOŠ na Forumu kadrovskih delavcev v Revozu 

 2010-11-22: Udeleţba dekana na Dekanski konferenci v sklopu posveta o Regija znanja in 

nova vloga univerz v Dolenjskih Toplicah 

 2010-11-24: Udeleţba dekana in študentov FOŠ na Dnevu kakovosti in inovativnosti DBK 

 2010-11-24: Seja Akademskega zbora, izvolitev novega Senata in imenovanje dekana za 

nov mandat 

 2010-11-24: Seja Senata FOŠ 11/2010 

 2010-11-26: Dopisna seja Senata FOŠ 12/2010 

 2010-11-30: Izid prve številke revije IJOS 

 2010-12-03: Informativni dan na Višji strokovni šoli  

 2010-12-16: Doktorski kolokvij »Znanstveno raziskovalno publiciranje« 

 2010-12-21: FOŠ e-novice 07/2010 

 2010-12-23: Seja Senata FOŠ 13/2010 

 

 

 

Udeležba dekana in študentov FOŠ na letni konferenci SZKO v Portorožu 

 
Slovensko zdruţenje za kakovost in odličnost je 11. in 12. novembra 2010 v Portoroţu 

organiziralo devetnajsto letno konferenco z naslovom Kakovost: Dejavnik uspeha. 

Konference so se poleg dekana udeleţili tudi študentje FOŠ. 

 

V plenarnem delu konference je dr. Mojca Novak predstavila referat na temo Kakovost v 

visokem šolstvu, v okviru sekcije za šolstvo pa je s svojim referatom sodelovala tudi naša 

doktorska študentka mag. Iris Fink Grubačević. Sekcijo za šolstvo je zaključil doc. dr. Boris 

Bukovec (ki je bil tudi moderator sekcije za šolstvo) z referatom na temo Model notranjih 

evalvacij visokošolskega zavoda.  

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani http://www.fos.unm.si/si/novice/?id=206. 
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Nov Senat in dekan FOŠ 

 
V četrtek, 24.11.2010, sta potekali konstitutivni seji Akademskega zbora in Senata FOŠ.  

Na seji Akademskega zbora FOŠ so bili izvoljeni novi člani Senata FOŠ, in sicer prof. dr. 

Štefan Ivanko, prof. dr. Marija Ovsenik, izr. prof. dr. Robert Vodopivec,  doc. dr. Gordana 

Ţurga, doc. dr. Tatjana Mlakar, doc. dr. Milan Ambroţ, doc. dr. Rok Ovsenik, doc. dr. Janez 

Povh in doc. dr. Boris Bukovec, za dveletno mandatno obdobje.  

Hkrati je Akademski zbor Senatu v imenovanje predlagal  tudi kandidata za dekana FOŠ. 

 

Seji Akademskega zbora je sledila konstitutivna seja Senata FOŠ z novo izvoljenimi 

senatorji. Ti so za novega dekana FOŠ imenovali dosedanjega dekana, doc. dr. Borisa 

Bukovca in mu podelili nov dveletni mandat. Pri svojem vodenju FOŠ mu ţelimo veliko 

uspeha! 

 

 

Izšla je prva številka revije IJOS 

 

Ponosni smo, da je v mesecu novembru izšla prva številka mednarodne znanstvene revije 

IJOS - International Journal of Organizational Studies, ki si jo lahko ogledate na spletni 

strani Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, na povezavi 

http://www.fos.unm.si/media/pdf/IJOS___November_2010.pdf. Vsem, ki ste sodelovali pri 

njeni izdaji, se iskreno zahvaljujemo. 

 

Hkrati vas vljudno vabimo, da v revijo prispevate tudi vaše članke – znanstvene prispevke 

tipologije 1.01 (izvirni znanstveni članek) in 1.02 (pregledni znanstveni članek). Podrobnejše 

informacije za pripravo članka so na voljo na spletnem naslovu: 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ijos. Za vse članke, ki bodo posredovani 

na uredništvo revije IJOS in bodo uvrščeni v recenzijski postopek, bosta zagotovljeni dve 

slepi recenziji. 

Veselimo se vašega sodelovanja. 

 

 

Informativni dan na Višji strokovni šoli 
 

Ker bomo z naslednjim študijskim letom (2011/2012) na FOŠ začeli z izvajanjem 

visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje, smo začeli z izvajanjem 

informativnih dni. V mesecu decembru smo izvedli 3 informativne dneve na lokacijah višjih 

strokovnih šol, in sicer enega na Šolskem centru v Novem mestu in dva na Ekonomski šoli 

Novo mesto, višja strokovna šola.  

 

Najbolj obiskan je bil informativni dan dne 3.12.2010, ki smo ga skupaj z Ekonomsko šolo - 

višjo strokovno šolo organizirali za študente zadnjega letnika, saj imajo diplomanti višje 

strokovne šole moţnost vpisa neposredno v drugi letnik visokošolskega strokovnega 

študijskega programa prve stopnje. Odziva smo bili zelo veseli, še posebej, ker so študentje 

o FOŠ imeli ţe kar nekaj informacij, katere pa smo z našo predstavitvijo le še dodatno 

nadgradili. 

 

 

2. doktorski kolokvij 
 

V četrtek, 16.12.2010 smo uspešno izvedli drugi doktorski kolokvij z naslovno temo 

»Znanstveno raziskovalno publiciranje«. Tokratni doktorski kolokvij sta vodila izr. prof. dr. 

Robert Vodopivec in knjiţničarka Nina Malovrh, ki sta predstavila za doktorske študente 
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aktualno temo. Doktorskega kolokvija sta se udeleţila tudi doc. dr. Gordana Ţurga in doc. dr. 

Boris Bukovec. 

 

Izr. prof. dr. Robert Vodopivec je študentom predstavil znanstveno raziskovalno delo, razloţil 

kategorizacijo člankov v znanstvenih publikacijah (IMRAD) in podal metodične napotke 

raziskovanju in pisanju strokovnih in znanstvenih del. Nina Malovrh pa je študentom 

predstavila sistem Cobiss in Sicris ter jim razloţila sistem iskanja po najpomembnejših 

podatkovnih bazah. 

 

Končanemu uradnemu delu je sledilo še neformalno razpravljanje o predstavljeni tematiki in 

splošno razpravljanje med študenti in profesorji, s čimer lahko potrdimo uspešnost in 

koristnost izvajanja doktorskih kolokvijev na FOŠ. 

  

  

23.12.2010 – Seja Senata FOŠ 
 

V četrtek, 23.12.2010 bo ob 12. uri 13. seja Senata FOŠ, ki bo tudi zadnja v letošnjem 

koledarskem letu. Senatorji bodo med drugim obravnavali rokovnik sej Senata, Poslovnik 

Senata FOŠ, spremembe Satuta FOŠ in Pravilnik o izdaji diplom FOŠ. 

 

 
 

VOŠČILO 
 

Vetra ne moremo spreminjati, lahko pa nastavimo svoja jadra. 

Nastavimo svoja jadra, da ulovimo srečo, uspeh in  

zadovoljstvo v prihajajočem letu. 

(S. Gerie) 

 

Srečno v letu 2011 

Vam želi vodstvo  

Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu 
 

 


