ŠtudMirMaEjSTvU

RAZLOGI ZA

VPIS NA FOŠ
Če ste ustvarjalni in želite biti zaposljivi v delovnem okolju,
ki od vas pričakuje nenehno prilagajanje, potem je študij na
FOŠ vaša prava in prva izbira.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki.
Študijski programi za boljšo zaposljivost.
Izbirni predmeti z različnih področji.
Hitra odzivnost študentskega referata.
Timsko delo v majhnih skupinah.
Osebni pristop do študentov.
Poletne šole v poslovnem okolju s pridobitvijo
certifikata.
Mednarodno sodelovanje.
Urnik prilagojen zaposlenim študentom.
Ustvarjaj v regiji odličnosti.
Dodatne razloge za vpis vam bomo z veseljem predstavili
na INFORMATIVNIH DNEVIH, katerih datumi so objavljeni na
spletni strani FOŠ.

RAZLOGI ZA

ŠTUDIJ MENEDŽMENTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Obvladovanje pristopov za ustvarjalno reševanje
problemov.
Sposobnost učinkovitega in uspešnega delovanja v
sleherni organizaciji.
Diplomanti so inovatorji in podjetniki.
Razvoj in izostritev vodstvenih, organizacijskih in
strokovnih kompetenc.
Povečanje kompetenc za izboljšanje konkurenčnosti v
hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.
Veliko povpraševanje po organizacijskih znanjih v vseh
strokah.
Izboljšanje kakovosti mreženja in razvoja
komunikacijskih kompetenc.
Povečanje samostojnega, sistemskega, logičnega in
analitičnega razmišljanja.

POSLANSTVO
Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in
organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu
izboljševanju kakovosti življenja.

VIZIJA
Postali in ostali bomo najboljši slovenski ter eden
vodilnih evropskih centrov na področju kakovosti in
odličnosti, naši diplomanti pa med najbolj iskanimi
strokovnjaki s svojega področja.
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NOVE

DOKTORSKI (DR)
(redni in izredni)
MAGISTRSKI (MAG)
(izredni)
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI (VS)
(Izredni)
FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.

MENEDŽMENT KAKOVOSTI 1. STOPNJE (VS)

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

MENEDŽMENT KAKOVOSTI 2. STOPNJE (MAG)

1. LETNIK

1. LETNIK

Temelji organizacije
Raziskovalna metodologija
Poslovna matematika
Poslovna statistika
Poslovni tuj jezik 1 (ANG/NEM)
Celovita kakovost in poslovna odličnost
Procesna zasnova organizacije
Trženje
Razvoj proizvodov in procesov
Poslovni tuj jezik 2 (ANG/NEM)

Raziskovanje v
organizacijskih vedah
Univerzalna odličnost
Metode kvantitativne analize
Globalno trženje, odjemalci
in partnerstva
Vodenje, etika in družbena odgovornost
Strategije in procesi
Zaposleni in ustvarjalnost
Sodobne organizacijske teorije
Sodobni pristopi kakovosti
in odličnosti
Izbirni predmet 1

T

Informatizacija
poslovnih procesov
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Izbirni predmet 4
Izbirni predmet 5
Delovna praksa
Diplomska naloga

T

ATSKI SKLO
EM
MENEDŽMENT
ODLIČNOST
TURIZEM

Pri oblikovanju programov in našem delu nas vodi
model odličnosti EFQM, ki je zasovan na temeljnih
gradnikih nove organizacijske paradigme.
Dejavniki

Nove paradigme
organizacijskih teorij
Nove paradigme
inoviranja in odličnosti
Nove paradigme
zdržnega razvoja

Individualno delo
na disertaciji

3. LETNIK
Seminar za disertacijo
Individualno delo
na disertaciji

Rezultati
Rezultati zaposleni

Zaposleni

Voditeljstvo

I

PI

ORGANIZACIJA
KAKOVOST
PODJETNIŠTVO
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IRN
ET
B
Z

2. LETNIK

Magistrski raziskovalni
seminar
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Izbirni predmet 4
Izbirni predmet 5
Magistrska naloga

3. LETNIK

ATSKI SKLO
EM

Metode triangulacije
Izbirni teoretski predmet
Seminar za dispozicijo
Individualno delo na
dispoziciji

PI

Teorija organizacije
Proizvodnja
Nabava
Logistika
Menedžment sprememb
Ravnanje z ljudmi
Ekonomika organizacije
Temelji menedžmenta
Projektni menedžment
Izbirni predmet 1

MENEDŽMENT KAKOVOSTI 3. STOPNJE (DR)

ETNIK
1. L

2. LETNIK

2. LETNIK

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

I

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Strategija
Partnerstva in
viri

Procesi,
proizvodi in
storitve

Rezultati odjemalci

Ključni
rezultati

Rezultatidružba
Učenje, ustvarjalnost in inovativnost

Smo prvi visokošolski zavod v Sloveniji, ki je
kakovost svojega sistema vodenja certificiral po
zahtevah standardov ISO 9001 in ISO 27001.Z njima
izboljšujemo učinkovitost svojega poslovanja in
predvsem zadovoljstvo naših študentov.

