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Kronika dogodkov za mesec december 2011: 

2011-12-01: 18. akademski večer  

2011-12-02: FOŠ e-novice 07/2011  

2011-12-06: Slavnostna akademija FOŠ  

2011-12-07: Delavnica na temo pisanja seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog  

2011-12-12: Delavnica na temo pisanja seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog  

2011-12-13: Prijava na javni razpis ARRS  

2011-12-14: Delavnica samoevalvacije FOŠ za študijsko leto 2010/2011  

2011-12-14: 4. doktorski kolokvij  

2011-12-15: Udeležba strokovne delavke na delavnici za eVŠ  

2011-12-16: Podpis sporazuma o sodelovanju med FOŠ in FIŠ  

2011-12-19: Seja KŠŠZ  

 2011-12-20: Podpis sporazuma o sodelovanju med FOŠ in MEDIFAS  

2011-12-21: Delavnica na temo pisanja seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog  

2011-12-21: Informativni dan  

2011-12-21: Seja ŠS FOŠ  

2011-12-23: FOŠ e-novice 08/2011  

2011-12-27: Začetek kolektivnega dopusta FOŠ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Prednovoletni nagovor dekana FOŠ 
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14. decembra 2011 je na FOŠ potekala delavnica 
na temo Samoevalvacije FOŠ za študijsko leto 
2010/2011. Na delavnici so bili udeleženi člani 
vodstva, člani KKE in predstavniki zainteresirane 
javnosti, in sicer: izr. prof. dr. Boris Bukovec - 
dekan in predsedujoči KKE, izr. prof. dr. Robert 
Vodopivec - prodekan za RRD, doc. dr. Annmarie 
Gorenc Zoran - prodekanja za izobraževanje, 
mag. Franc Brcar - predavatelj, študent in član 
KKE, mag. Marija Turnšek Mikačič - predavatelji-
ca, študentka in predstavnica zainteresirane jav-
nosti (Višja strokovna šola Grm), Jerneja Šurla - 
tajništvo in članica KKE in Katja Krevs – študentski 

referat.  

V  uvodnem delu preverjanja stanja se je izve-

del pregled realizacije in učinkovitosti ukrepov 
samoevalvacije 2009/2010. Nerealizirani, a še 
vedno aktualni ukrepi so se smiselno prenesli v 
program ukrepov samoevalvacije 2010/2011. Pri 
izvedbi samoevalvacije smo stopnjo doseganja 
stanja sprotno ovrednotili po metodologiji mode-
la CAF (Commmon Assesement Framework). Za 
lažje spremljanje stopnje doseganja pa smo uve-
dli tudi barvno označevanje. Na podlagi ocene se 
je tako oblikoval indeks kakovosti poslovanja 

FOŠ. 

Končani delavnici je sledilo poročilo, ki ga bo 

obravnaval in sprejel Senat FOŠ. 

Samoevalvacija FOŠ 

Spoštovani kolegi akademskega zbora in cenjeni študentje Fakultete za 

organizacijske študije v Novem mestu! 
 

 

Pred dvema tednoma smo s slavnostno akademijo obeležili tretjo obletnico ustanovitve Fakultete za 
organizacijske študije v Novem mestu. Tri leta našega delovanja ne pomeni veliko, a smo v tem obdob-
ju v spočetje, rojstvo in začetek rasti naše fakultete vložili veliko svoje energije, znanja, entuzijazma, 
podjetnosti in ljubezni. Lahko rečemo, da nas je večina vložila delček sebe. Kakor smo si v začetku zas-
tavili, tako se je tudi zgodilo. In na to smo ponosni, saj vemo, da smo na tak način verodostojno gradili 

našo kulturo akademske odličnosti.  

Pred enim letom je »skupnost študentov in učiteljev« FOŠ štela 29 študentov in 14 visokošolskih učite-
ljev, letos pa 36 članov akademskega zbora udejanja svoje poslanstvo s 103 študenti. Ponosni smo, da 
naš akademski zbor predstavlja preplet akademske misli in sodobnih praktičnih znanj, kar nam zagotav-

lja 6 rednih in 7 izrednih profesorjev, 7 docentov, 2 višja predavatelja, 13 predavateljev in en asistent.   

Glede na to, da smo v obdobju izrekanja želja, ob zaključku prazničnega nagovora izražam tudi tri 

naše želje:  

 Sami sebi želimo, da bi v prihajajočem letu na fakulteti uspeli okrepiti našo zavezanost k odlič-

nosti ter s tem vzdrževati in izboljšati zadovoljstvo naših študentov in zaposlenih. 

 Našemu soustanovitelju, Mestni občini Novo mesto, želimo uspešno gospodarjenje in v sklopu 
tega tudi zagotovitev takšnega obsega virov za FOŠ, da bomo lažje zagotavljali prihod novih štu-

dentov in visokošolskih učiteljev v Novo mesto. 

 Našemu resornemu ministrstvu želimo čim hitrejšo odločitev za razpis koncesij, s čimer želimo 
pridobiti priložnost, da s svojimi dosežki dokažemo, da si zaslužimo podelitev koncesije. To bi bilo 
razumljeno tudi kot priznanje dosežkom naši celotni regiji, ki je gospodarsko najuspešnejša in ji 

preostala Slovenija priznava status regije odličnosti. 

Vsem vam in vašim najbližjim želim, da bo tudi prihajajoče leto 2012 polno sreče in doživeto v zdrav-

ju ter osebnem in poslovnem zadovoljstvu.  

 



 

 

6. decembra 2011 je FOŠ  v Trdinovi dvorani Kul-
turnega centra Janeza Trdine priredila Slavnostno 
akademijo FOŠ. Z dogodkom smo javno obeležili 
svojo umeščenost v akademskem prostoru, hkrati pa 
smo tudi praznovali svoj »tretji rojstni dan«, saj je 

bila fakulteta ustanovljena decembra 2008.  

Prireditev se je začela z uvodno pesmijo Gaudea-
mus, ki jo je slavnostno zapel Mešani pevski zbor 
Pomlad, ki je prisotne skozi celotno prireditev vodil s 
čudovito izvedbo koncerta. Nagovoru dekana, izr. 
prof. Boris Bukovca, ki je na kratko povzel razvoj fa-
kultete in njeno delovanje v prvih treh letih, je sledil 
nagovor slavnostnega govornika, predsednika Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti, akademika 
prof. dr. Jožeta Trontlja, ki je poglobljeno sprego-
voril o etiki in uporabi znanja. Prisotne pa je pozdra-
vil tudi župan Mestne občine Novo mesto, g. Alojzij 
Muhič, ki je z veseljem pozdravil 3. obletnico 
delovanja fakultete. Poudaril je, da je MONM že do 
sedaj z veseljem sodelovala s fakulteto in bo tudi v 
prihodnje podpirala tovrstni razvoj visokega šolstva v 

regiji. 

Dogodek je zaznamovala tudi slavnostna podelitev 
certifikata kakovosti po standardu ISO 9001, ki ga je 
dekanu FOŠ slavnostno predal direktor področja cer-
tificiranje certifikacijske hiše Bureau Veritas, g. 

Borut Mlakar.  

Zaključku uradnega dela prireditve je sledilo 
druženje ob okusni kulinarični ponudbi, kamor 
je povabljene goste (dekane fakultet v regiji, 
strateške partnerje, člane akademskega zbora in 
študente FOŠ) povabila povezovalka programa, 
ga. Irena Potočar Papež. Večer se je  zaključil 
ob torti s tremi svečkami, ki jih je upihnila štu-
dentka, ki se je kot prva vpisala na Fakulteto za 

organizacijske študije v Novem mestu.  
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V sredo, 14.12.2011 je potekal 4. doktorski kolokvij v študij-
skem letu 2011/2012. To je bil v letošnjem študijskem letu prvi 

doktorski kolokvij, na katerega so bili vabljeni vsi študentje FOŠ. 

 Tokratna animatorka je bila bibliotekarka Vesna Grabnar, ki je 
predstavila aktualno tematiko z naslovom Iskanje po bazah poda-

tkov. Ključni poudarki so bili:  

Tipologija znanstvenih del (COBISS). 

Iskanje po bazah podatkov. 

Obvladovanje osebne bibliografije. 

Več o doktorskem kolokviju in vseh prejšnjih si lahko ogledate 
na naši spletni strani. Naslednji doktorski kolokvij bo 18. januarja 

2012. 

4. Doktorski kolokvij 

Delavnica na temo pisanja seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog 

18. akademski večer  

Na FOŠ smo v mesecu decembru organizirali 
delavnico na temo pisanja seminarskih, diplom-
skih in magistrskih nalog, ki jo je vodil mag. 
Franc Brcar. Razlog za izvedbo delavnice je bilo 
sprejetje zadnje izdaje Navodila za pisanje stro-
kovnih in znanstvenih del na FOŠ  in tako poeno-
tenje pisanja pisnih izdelkov študentov FOŠ.   

Delavnice so potekale za študente posamezne 
stopnje posebej, in sicer v sredo, 7.12. (za VS), 
ponedeljek, 12.12. (za MAG) in 21.12. (za DR). 

Na delavnici so bila podrobneje predstavljena 
Navodilo za pisanje strokovnih in znanstvenih del 
na FOŠ (izdaja 03, ki velja od 18.11.2011) in Pra-
vilnik o diplomski in magistrski nalogi. Študentom 
so bili podani tudi praktični nasveti pri pisanju in 
nekaj informacij o revijah na FOŠ. 

Več o delavnici in gradivo z delavnice si lahko 
ogledate na naši spletni strani. 

V četrtek, 1. decembra 2011, je ob 16.00 uri v 
predavalnici Šolskega centra Novo mesto, potekal 
že 18. akademski večer. Tokratni gost je bil pre-
davatelj prof. dr. Ivan Leban, ugledni 
kemik, dobitnik številnih nagrad in priznanj, ki je 
z eksperimenti popestril predavanje z naslovom 
Eksperimenti v naravoslovju. 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/doktorski-kolokviji/
http://www.fos.unm.si/si/novice/?id=430
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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. 
Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Novi trg 5 
8000 Novo mesto 
 
Tel. št.: 059 074 164 
Fax: 07 373 78 80  
www.fos.unm.si 

mailto:jerneja.surla@fos.unm.si
http://www.fos.unm.si

