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SODELOVALI SMO NA DOGODKIH 
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Spoštovani! 

 

Od leta 2011 smo se prijazno poslovili in polni energije smo ţe z velikimi ambicijami vstopili v leto 2012. Še 
preden pa dokončno zapremo vrata starega leta, smo pripravili krajši pregled aktivnosti, ki so zaznamovale 

Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu v letu 2011. 

FOŠ je v letu 2011 predstavila svoje programe 
Menedţment kakovosti na različnih organiziranih 
dogodkih, in sicer januarja na vseslovenskem sej-
mu Informativa '11, na katerem smo nastopali 
pod sloganom Študiraj v Novem mestu, februarja 
pa na Infovikendu, ki ga je priredilo Društvo 
novomeških študentov Novo mesto. V mesecu 
aprilu smo se predstavili na kariernem in zaposli-
tvenem sejmu z naslovom »Poišči svojo pot«, ki 
ga je v Kulturnem centru Janeza Trdine organizi-
ral Zavod za zaposlovanje. Fakulteto smo predsta-
vili tudi na Novomeški mladinski tržnici v mesecu 
septembru, ki jo je organiziral Mladinski svet 
Novo mesto, odbor za mladino mestne občine 

Novo mesto in Dolenjski glasbeni kolektiv. 

PREDSTAVLJALI SMO FAKULTETO 
IN NJENE ŠTUDIJSKE PROGRAME 

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mes-
tu nenehno skrbimo za informiranost vseh, ki se zani-
majo za študij na njej. Zato smo v ta namen organizi-
rali mesečne informativne dneve, namenjene pred-
stavitvi fakultete, študijskih programov prve, druge 
in tretje stopnje ter načinu študija na njej. Na ta 
način smo vsakemu ponudili moţnost odgovorov na 
vprašanja, ki se jim kot bodočim študentom postavijo 
pred pomembno odločitvijo vpisa na fakulteto. Na ta 
način jim tako pomagamo pri dokončni odločitvi 
nadaljevanja njihove študijske poti. V ta namen smo 
v letu 2011 organizirali 8 informativnih dni na sedeţu 
fakultete, 5 v podjetjih naše regije in 6 na višjih 

strokovnih šolah.  

Prepričani smo, da smo z navedenimi aktivnostmi v 

naši regiji močno prispevali k širši prepoznavnosti in 

uveljavitvi naše fakultete v domačem prostoru in 

spodbudili tiste, ki razmišljajo o nadaljevanju študija 

v smeri organizacije in menedţmenta bodisi na prvi, 

drugi ali tretji stopnji, da je odločitev za vpis na FOŠ 

njihova najboljša izbira.  
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(SO)ORGANIZIRALI SMO DOGODKE 
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Leto 2011 si bomo zapomnili po številnih dogodkih, katerih (so)organizator je bil tudi FOŠ. 7. marca je Društvo 
Dolenjska akademska pobuda ob sodelovanju FOŠ ter pomoči ostalih visokošolskih zavodov, prvič organiziralo 
posvetovanje z naslovom »Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja – pris-
pevek k univerzitetnemu prostoru«. V programu posvetovanja so sodelovali ţupani, gospodarstveniki, poslanci 
in dekani visokošolskih zavodov iz širše regije. Na pobudo udeleţencev posvetovanja je tako društvo DAP sprejelo 
in v tiskani obliki izdalo Memorandum o univerzi regije Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, Posavje. V Memoran-
dumu so navedene ugotovitve in priporočila štirih panelov posvetovanja, v katerih so sodelovali ţupani občin, 
direktorji podjetij, poslanci Drţavnega zbora in dekani visokošolskih ustanov v regiji. Elektronsko verzijo Memo-

randuma si lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Zelo smo ponosni na izvedbo ţe 23. foruma odličnosti in mojstrstva Otočec, katerega naslov v letu 2011 je bil 
»Vzgoja, izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva.« Dogodek 
je bil uspešno zastavljen in odlično izpeljan, kar se je pokazalo v sami udeleţbi (131 udeleţencev) kot tudi s čes-
titkami in pohvalami, ki smo jih prejeli. Veseli smo bili, da se je Foruma poleg profesorjev fakultete udeleţilo 
tudi veliko število naših doktorskih in magistrskih študentov. Nagovor, prispevke z dogodka, zbornik v pdf. obliki 

ter galerijo slik si lahko ogledate na spletni strani FOŠ. 

6. decembra 2011 smo v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine priredili Slavnostno akademijo 
FOŠ, s čimer smo javno obeleţili svojo umeščenost v akademskem prostoru, hkrati pa smo tudi praznovali svoj 
»tretji rojstni dan«. Slavnostni gostje so bili akademik prof. dr. Joţe Trontelj, predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, ţupan mestne občine Novo mesto, Alojzij Muhič, ter direktor področja certificiranja certi-
fikacijske hiše Bureau Veritas, g. Borut Mlakar, ki nam je slavnostno podelil certifikat kakovosti po standardu ISO 

9001. Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani FOŠ. 

FOŠ pa je tudi soorganizator t.i. akademskih večerov, ki predstavljajo nadaljevanje večletne tradicije Druš-

tvenih tematskih večerov Dolenjske akademske pobude - DAP, ki so v naši regiji postali prepoznaven prostor za 

razvijanje in animiranje akademskega razmišljanja. V letu 2011 je bilo organiziranih 7 akademskih večerov z 

aktualnimi akademskimi tematikami. Več si lahko ogledate na naši spletni strani.  
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PRIDOBILI SMO CERTIFIKAT 
ISO 9001 

24. oktobra 2011 je 
FOŠ prestala certifi-
kacijsko presojo sis-
tema vodenja fakul-
tete po zahtevah 
standarda ISO 9001. Certifikacijsko presojo so izvedli 
presojevalci mednarodne certifikacijske hiše Bureau 
Veritas, ki so nam slavnostno podelili certifikat 6. 

decembra. 

S podeljenim certifikatom smo tako prva fakulteta 
v Sloveniji, ki je v svoje delo vgradila zahteve 
standarda ISO 9001.  Za certificiranje smo se na FOŠ 
odločili predvsem zato, ker fakulteta izvaja progra-
me Menedţment kakovosti in zato ker ţelimo dokaza-
ti svojo verodostojnost tudi preko uvajanja sodobnih 
pristopov v naše delo. Ţelimo si, da bi se naša priza-
devanja prepoznala tudi v izboljšanju kakovosti 
pedagoškega dela in predvsem da bi rezultirala v 

večanju zadovoljstva študentov in zaposlenih na FOŠ. 

16. 6. 2011 je Študentski svet FOŠ v prostorih fakultete organiziral prvo Študentsko tribuno, katere vsebina 
je bila namenjena predvsem analizi preteklega študijskega leta in oblikovanju predlogov za izboljšanje študija 

na FOŠ.  

Študentje so se opredelili do prednosti, slabosti, nevarnosti ter priloţnosti študija na FOŠ ter skozi konstruk-

tivno diskusijo vseh prisotnih poiskali priloţnosti za izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen samega dogodka.  

Izpostavljeni primeri ter oblikovane rešitve so bili ključnega pomena tudi za fakulteto, saj smo na podlagi 
tako izvedene samoevalvacije oblikovali seznam ukrepov, s katerimi smo zagotovili še boljšo izvedbo študija v 

študijskem letu 2011/2012. 

Študentski tribuni je v prijetnem vzdušju sledil še družabni piknik. Večerja pod kozolcem v prijetnem pode-

ţelskem okolju je bil odličen način za zadnje druţenje pred poletnimi počitnicami. 

Več o dogodku si lahko ogledate na spletni strani FOŠ. 

AKTIVNI SO BILI TUDI ŠTUDENTJE FOŠ 

ORGANIZIRALI SMO 
KRVODAJALSKI 
AKCIJI 

Z letom 2011 smo na FOŠ uvedli 
novo aktivnost – Letno krvodajalsko 
akcijo študentk, študentov in osebja FOŠ. V mesecu 
marcu, ki smo ga označili za mesec krvodajalstva na 
FOŠ, in novembru smo ţeleli animirati čimveč posame-
znikov na naši fakulteti za to humano gesto. Z vljud-
nim povabilom smo vse študentke, študente in osebje 
FOŠ spodbudili k osebnemu premisleku za sodelovanje 
tem pri druţbeno odgovornem dejanju - darovanju 

krvi.  

Ker tako študentje kot tudi osebje FOŠ prihajajo z 
različnih koncev Slovenije, smo predlagali, da vsak po 
svoji presoji izbere sebi najbliţji transfuzijski center 
in nam sporoči svojo namero po darovanju krvi. Po 
prejetih informacijah smo ugotovili, da je kar nekaj 
tistih, ki so redni krvodajalci in svojo kri darujejo v 
rednih intervalih, ki pa se med seboj razlikujejo in se 

raztezajo skozi celo leto. 
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SPREJELI SMO POSLOVNIK KAKOVOSTI FOŠ 

15. septembra 2011 smo sprejeli Poslovnik kakovos-
ti FOŠ, ki je eden izmed temeljnih dokumentov za 
zagotavljanje kakovostnega delovanja fakultete, 
hkrati pa je bil pogoj za certificiranje po standardu 

ISO 9001.  

Na FOŠ namreč prepoznavamo svoje poslanstvo v 
izobraţevanju in prenosu znanja, katerega kakovost 
odločilno temelji na teţnji po odličnosti na vseh pod-
ročjih. Na tej poti do odličnosti se udejanjamo tudi z 
vgradnjo zahtev standarda ISO 9001. Projekt 

»IZBOJŠANJE KAKOVOSTI SIS-
TEMA VODENJA Z UVEDBO 
ZAHTEV STANDARDA ISO 
9001« smo si zadali v Strateš-
kem načrtu 2009-2014 in z 
Letnim delovnim načrtom 
2011, ki smo ga 21. 9. 2011 

tudi realizirali. 

IZVAJAMO ŠTUDIJSKE PROGRAME VSEH TREH STOPENJ 
(VS, MAG in DR) 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je z izvajanjem svojih študijskih programov druge in tretje 
stopnje Menedţment kakovosti začela v študijskem letu 2010/2011. Z drugim letom študijskega delovanja pa 
smo v letu 2011 uspešno vpisali tudi prvo generacijo študentov visokošolskega strokovnega študijskega pro-

grama Menedžment kakovosti.  

Programi Menedţment kakovosti so zasnovani na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme, ki so 
prepoznani v usmerjenosti v rezultate, osredotočenosti na odjemalce, voditeljstvu in stanovitnosti namena, 
upravljanju s procesi in dejstvi, vključevanju zaposlenih, stalnem izboljševanju in inovativnosti, obojestransko 

koristnih partnerstvih in čedalje pomembnejši druţbeni odgovornosti organizacij.  

Programi vseh treh stopenj so usmerjeni za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega, 

vodstvenega in vodilnega kadra na področju organizacijskih študij, s poudarkom na razvoju kompetenc,   

potrebnih za nenehno obvladovanje in razvoj kakovosti ter poslovne odličnosti. 

FOŠ V MEDIJIH 

Na FOŠ skrbimo tudi za ozaveščenost 
širše javnosti o delovanju FOŠ. Tako smo 
v preteklem letu medijem redno posredo-
vali novice o dejavnostih fakultete. Za 
promocijo fakultete smo poskrbeli tako s 
samostojno podobo fakultete kot tudi 
fakulteto v okviru UNM (Univerzitetni pro-
stor Novo mesto). 14. 11. 2011 smo na 
FOŠ tudi sklicali konferenco za medije z 
namenom predstavitve vpisnih rezultatov 
v študijskem letu 2011/2012, pridobitvijo 
certifikata kakovosti po standardu lSO 
9001 ter najavo Slavnostne akademije 
FOŠ. Vabilu so se odzvali novinarji Dolenj-
skega lista, Vašega kanala, časopisne hiše 
Dnevnik in RTV Slovenija. Objave medijev 
o fakulteti tudi sicer redno spremljamo in 

jih beleţimo na naši spletni strani.  
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