
 

 

 

 
 

 
RAZPIS ZA VPIS V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM MENEDŽMENT 

KAKOVOSTI 2012/2013 
 
 
 
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE 
 V NOVEM MESTU 
Novi trg 5, 8000 Novo mesto 
Tel.: 059 074-164 
Uradne ure: vsak delavnik od 8. 00 do 15. 00 
E-pošta: info@fos.unm.si  
Spletna stran: www.fos.unm.si 
Informativno mesto: Novi trg 5. 
Informativni dnevi: Novo mesto, Novi trg 5, predavalnica P2, 10. 2. 2012 ob 10.00 in ob 16.00 ter 11. 

2. 2012 ob 10.00. Dodatni datumi bodo objavljeni na spletni strani fakultete 
www.fos.unm.si. 

Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, 
elektronski pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete v času uradnih ur. 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod. V študijskem letu 

2012/2013 bo izvajala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Menedžment kakovosti. 

Diplomant dobi strokovni naslov diplomirani/a organizator/ka (VS). 

Prijavni roki 

Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih. 

1. prijavni rok: od 1. 2. 2012 do 29. 6. 2012 

2. prijavni rok: od 17. 8. 2012 do 21. 9. 2012 

3. prijavni rok: od 1. 10. 2011 do 5. 10. 2012 

Način prijave 
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavnico, ki je objavljena na spletni strani fakultete 

www.fos.unm.si. Natisnjeno in podpisano nato skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev 

priporočeno pošljejo na naslov: 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu  

Novi trg 5  

8000 Novo mesto. 

 

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MENEDŽMENT KAKOVOSTI 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

mailto:info@fos.unm.si


 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil maturo,  
b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu  
c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.  

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati izbrani glede na: 

 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi   60 % točk, 

 splošni uspeh v 3. in 4. letniku      40 % točk. 

Način študija 

Fakulteta bo izvajala samo izredni študij po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete. Izredni 

študij se praviloma izvaja tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih in ob 

sobotah dopoldne. Pri posameznem predmetu se oblike neposrednega pedagoškega dela s študenti 

izvedejo v obsegu najmanj tretjine števila ur, predvidenih za redni študij. 

Dodatne storitve in ponudba 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi 

pomoč pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri 

raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih 

predavateljev, kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in različne brezplačne tečaje in delavnice. 

Študentom je omogočen tako obisk na letnem Forumu odličnosti in mojstrstva, ki ga organizira 

fakulteta, kot tudi obisk na letni konferenci Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO) ter 

na dogodkih, ki jih organizira Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK). Študenti tako 

na neformalen način spoznajo delovanje fakultete in njene pedagoške delavce. Za dodatne storitve se 

študenti odločijo prostovoljno. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Menedžment kakovosti VS - program prve 

stopnje 
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE 

VPIS V 2. LETNIK 

Vpisni pogoji 
Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment 

kakovosti se lahko vpiše kdor: 

a)  je uspešno zaključil višješolski strokovni program, sprejet po 01.01.1994, če izpolnjuje pogoje za 

vpis v visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti 

diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programi. Te predpiše ustrezni organ fakultete v 

skupnem obsegu največ 24 KT. 



 

 

b) kandidati, ki so zaključili prvi letnik v drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. 

Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih 

mora kandidatu opraviti do prijave teme diplomske naloge. 

 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Menedžment kakovosti VS (2. letnik) – program 
prve stopnje 
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VPIS V 3. LETNIK 

Vpisni pogoji 
Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment 

kakovosti se lahko vpiše: 

a) kdor je uspešno zaključil višješolski študij, sprejet pred 01.01.1994, če izpolnjuje pogoje za vpis v 
visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti 
diferencialne izpite iz izbranih predmetov prvega in drugega letnika, ki jih v skupnem obsegu 
največ 45 KT predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma. 

b) diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega in univerzitetnega programa, če izpolnjujejo 
pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. 

c) kandidati, ki so zaključili dva letnika v drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu. 
Pristojni organ fakultete na podlagi pisne prošnje za prehod kandidatu predpiše obveznosti, ki jih 
mora kandidatu opraviti do prijave teme diplomske naloge. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Menedžment kakovosti VS (3. letnik) – program 
prve stopnje 
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VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV - VPIS V PRVI LETNIK 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Menedžment kakovosti – visokošolski strokovni 
program 

- 2 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJI DRŽAVLJANI - VPIS V PRVI LETNIK 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Menedžment kakovosti – visokošolski strokovni 
program 

- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


