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'F0's-u se obeta pľostoľska stiska
število študentov in akademskega zbon hitro ľaste - Bukovec:
Pľiložnosti ia enoten kampus nďgre'zapľaviti - še vedno bľez koncesije
:]

'

lloýo'm$ĺo - Na novomeški
Fakulteti źa organlzacijske
študije (poš) so v študijskem

' lełu20LĹ/20Ĺ2na

'

sije dľŽave (še)nima, tako da so

dodiplomski, magistrski in
doktoľski pÍogram vpisali 74
novih študentov, kaĺ pomeni, da

. so letos skupaj vpisani

103

l

študentje. Šekakšno leto in
pľostoli, ki jih fakulteta
i uporablja pľi URS:u, bodo
i premajhni, ptavi dekan F0š
ĺ Boľis Bukovec.
Kot navajajo na FoŠ,okoli 55
odst' niihovih Študentov prihaja
I z Dolenjske in iz Bele kľajine,
: dľugi so iz drugih delov Slovei nije. Povečanje śtwilaštudentov

ţ

i so pricakovaĘ saj so 1etos pľvic
i ľazpisali tudi pľvoştopenjski
i stuoĺj (menedŽment kakovosti),
je v 2. IetnikęĹ
|, na'kateľega se
ţ salo 45 študentov. Prvi letnik
' pľvostopenjskega Študija bodo

: zace\iizv

10 novĺh, upa tuđina skora|šnjo
prostorsko ľeŠitevfakultete, ki
svoj program začasno lzvajav
prostorih IIRS' FoS tudĺ konce-

ajati pľihodnje leto, ko

naj bi skupno število študentov

doseglo t50.
Bukovec ob naraščanjuštudentov in doktoľantov, slednjih
se je lanĺ vpĺsalo 10, letos pa Še

vsi Štuđentivpisani na izľedni
progľam. Kot -pravi Bukovec,
obeti, da bi koncesijo dobili za
nasiednje Študijskoleto, tuđi
niso nič kaj dobľÍ. A to jih za
zďaj ne ovira pľi ľazmeľoma
hitri ľasti fakultete. Ne le Štu-

let dovoli prostoľatúdi zanaše
potrebe, čim pľej pa bi si Želeli
selitve v nov kampus. Saj ni nujno, da bo v Drgančevju, lahko ie
tudĺ v Podbrezniku alĺ kje drugje, a če ne bo nekaj let na tem
podľočjuvečjega napľedka, bodo novomeŠke visoke šole vsaka
zase poskľbele za svoje potľebe
in konkurencna pľednost, ki bi
jo predstavljal skupni kampus,

teljev.

bo splavala po vodi,. opozaria
Bukovec, ki s ponosom pokaŽe
tudi na novo pridobl1eni ceľtĹ
fĺkat kakovosti ISo 9001, s kateľim je FoŠpo njegovih podat-

Zato upajo, da bodo po vzoru
koleţov s Fakultete za infoľmacijske študije (FISJ' ki imajo to

dokument.

denti, povečalo se je tuđištevilo
ČIanov akademskega zbor a, v
katerem ie zdai 32 pľedava-

sľečo,da je njihov ustanoütel1
drŽava in bodo tako v kľatkem
začeii upoľabljati zgorn1e nadstľopje gostinske Šole na Uiicĺ
Talcev, kmalu ľeŠilitudi svoje
pľostorsko vprašanje. "ob selĺtvi RIC v pľostoľe na TopliŠki
césti se ponüja tudi możnost za

nas, a kaj več od pogovoraz żtlni. Ocenjujevsą za ĺekaj

kih postala Šeledruga slovenska fakulteta, ki je pľidobila ta

Decembľa bodo minila tri

leta, odkar ie bĺ]a i'oŠvpisana

v sodni ľegister, záto bodo 6'
decembra ob 19. uľi v Trdinovi
veliki dvorani Kulťurnega cen'
traJanezaTrđine v Novem mestu

priľedili s]avnostno akade-

mijo, na kateľi bo osrednii go-

voľnik pľedsednik SAZU prof.
dľ Joże Tľontel1.
Boľis

