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Zadeva: Vabilo na konferenco za medije

Spoštovani,

vabimo Vas na konferenco za medije, ki bo v PONEDEUEK, 14. Il,. zOLl ob 10.00 uri na

Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5, Novo mesto, v sejni sobi.

Dekan Foš bo predstavil vpisne rezultate v študijskem letu 2011l2ol2, pridobitev

certifikata kakovosti po standardu lSo 9001in najavil dogodek Slavnostna akademija Foš.

Vpisni rezultati zOLllzOLz
Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo V študijskem letu zotLlloIz
vpisali 74 novih študentov na prvi (VS), drugi (MAG) in tretji (DR) stopnji. Skupaj z lanskimi

študenti so na FoŠ tako vpisani skupno 103 študenti. S številom vpisanih smo na Foš izjemno

zadovoljni, saj smo izpolnili cilj, ki smo si ga zadali v strateškem načrtu in v katerega smo

verjeli skozi celo leto. Verjamemo tudi, da bomo s svojim delom uresničili pričakovanja

študentov oziroma se bomo trudili, da jih bomo celo presegli.

Pridobitev certifikata kakovosti po standardu ISO 9001

24. oktobra }oLL je toš prestala certifikacijsko presojo sistema vodenja fakultete po

zahtevah standarda ISO 900L. S podeljenim certifikatom smo tako ena prvih fakultet v

Sloveniji, ki je v svoje delo vgradila zahteve standarda ISO 9001. Za certificiranje smo se na

FoŠ odločili predvsem zato, kerfakulteta izvaja programe Menedžment kakovosti ln zato ker

želimo dokazati svojo verodostojnost tudi preko uvajanja sodobnih pristopov v naše deto.

Želimo si, da bi se naša prizadevanja prepoznala tudi v izboljšanju kakovosti pedagoškega

dela in predvsem da bi rezultirala v večanju zadovoljstva študentov in zaposlenih na FoŠ.

Slavnostna akademija Foš
6. decembra }oLL bo Foš ob 19. uri v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine
priredila Slavnostno akademijo Foš. z dogodkom želimo prvič javno obeležiti našo

umeščenost v akademskem prostoru in istočasno obeležiti naš >tretji rojstni dan<ĺ, sajje bila
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fakulteta ustanovljena decembra 2008. Dogodek bo zaznamovala tudi slavnostna podelitev

certifikata kakovosti po standardu tSo 9oo1, ki ga bo Foš prejela kot ena izmed prvih fakultet

v Sloveniji. Slavnostni govornik bo prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije

znanosti in umetnosti (SAZU), program pa bo popestril novomeški Mešani pevski zbor

Pomlad. Končanemu vsebinskemu programu bo sledilo družabno srečanje ob pogostitvi s

torto.

V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam,

Fakulteta za organizacijske študije

v Novem mestu

tzr. p Boris Bukovec
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