Razvijamo vašo
ustvarjalnost.

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.

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

ISO 9001
ISO 27001

BUREAU VERITAS

model odličnosti EFQM Certification
Dejavniki

Rezultati

Zaposleni

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

Voditeljstvo

Strategija

Partnerstva in
viri

Rezultati
zaposleni
Procesi,
proizvodi in
storitve

Rezultati
odjemalci

Ključni
rezultati

Rezultati
družba

Učenje, ustvarjalnost in inovativnost

Letos praznujemo svoj 10. rojstni
dan. Za akademske ustanove s
tradicijo je to majhna številka,
za FOŠ in našo regijo pa je to
»zrela« številka.

Naša Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu (FOŠ) je bila 22. decembra 2008 vpisana v
sodni register. Ta dan smo izbrali za proslavljanje
rojstnega dne naše fakultete, slavnostno
podeljevanje diplomskih listin in promocijo tima
odličnežev FOŠ.
Letos praznujemo svoj 10. rojstni dan. Za akademske
ustanove s tradicijo je to majhna številka, za FOŠ in
našo regijo pa je to »zrela« številka.
Ob ustanovitvi FOŠ smo v sklopu izdelave
Strateškega načrta oblikovali izjavo o poslanstvu,
opredelili vizijo, se zavezali vrednotam naše
organizacijske kulture ter opredelili strateške
usmeritve fakultete. Temu delu strateškega načrta,
ki smo ga naslovili »Politika odličnosti«, smo
po štirih letih dodali še slogan fakultete: »FOŠ.
Razvijamo vašo ustvarjalnost.« Vseh teh deset let
smo politiko odličnosti poskušali čim bolj razumeti,
jo ponotranjiti in jo tudi čim bolj verodostojno
udejanjati.

Ker FOŠ prepoznava svoje poslanstvo v
razvoju ustvarjalnih potencialov posameznikov
in organizacijske znanosti ter prispevanju k
nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja, nas
je to vseskozi zavezovalo k težnji po odličnosti na
vseh področjih. Pri tem smo osredotočenosti na
odjemalce pripisovali osrednji pomen. Vseskozi
smo se zavedali, da so odjemalci primarni razlog
našega obstoja in da si moramo z razumevanjem
in predvidevanjem njihovih potreb ter pričakovanj
prizadevati za ustvarjanje nove vrednosti zanje. V
procesu izvajanja študijskih programov tako naše
odjemalce prepoznavamo v študentih, v procesu
raziskovalno razvojne dejavnosti pa v naročnikih
projektov, udeležencih konferenc in bralcih edicij
naše založniške dejavnosti.
Postali smo prava »akademija« - torej skupnost
študentov in profesorjev. Imamo vse kar imajo velike
fakultete in delamo vse kar delajo velike fakultete.
Ob tem me še posebej veseli, da večino stvari
delamo drugače – poskušamo pač biti čim bolj
verodostojni naši zavezanosti h kulturi kakovosti
oziroma k stremljenju k odličnosti. Dokaze za to

opažamo v tem, da narašča interes za vključitev v
naš akademski zbor in da narašča delež študentov,
ki prihajajo iz drugih regij oziroma fakultet. Še
posebej pa smo veseli »naših – FOŠevih« študentov,
ki se po zaključku študija zaradi »uka žeje« vpišejo
na višjo stopnjo.
V desetih letih smo prehodili kar dolgo pot in ob
tem smo najbolj ponosni na naših 70 diplomiranih
organizatorjev, 40 magistrov menedžmenta
kakovosti in 25 doktorjev znanosti.
Še v nadalje bomo sledili našemu poslanstvu, naši
viziji, našim vrednotam in naši osredotočenosti v
povečevanje vrednosti za naše študente.
V prvih desetih letih se nam je to obrestovalo in
prepričani smo, da se nam bo tudi v prihodnje.

dekan
prof. dr. Boris Bukovec

Skozi čas

→

→

→
Fakulteta za organizacijske študije v Novem
mestu (FOŠ) je javno-zasebna fakulteta,
ki je bila ustanovljena 22. decembra 2008.
Ustanovila sta jo Inštitut za odličnost
managementa (IOM) in Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto (URS), ki
ga je leta 2014 nadomestila Mestna občina
Novo mesto (MONM).

2008

→
S strateškimi partnerstvi želimo doseči:
→ Udejanjanje vizije fakultete kot enega vodilnih centrov s področja kakovosti in odličnosti.
→ Prispevanje k nenehnemu izboljševanju poslovne uspešnosti in odličnosti strateškega partnerja.
→ Zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med fakulteto, študenti in strateškimi partnerji.
→ Učinkovito sodelovanje pri razvoju in prenosu najnovejših znanj s področja organizacijskih študij.

2009

2010

Akreditacija
študijskih programov
Menedžment
kakovosti na vseh treh
stopnjah.

iz

11

tujih držav prihajajo naši študentje
in diplomanti (Belgije, BIH, Hrvaške,
Jordanije, Libanona, Madžarske, Nemčije,
Rusije, Slovaške, Srbije in Švice)

→

Leta 2010 smo začeli z izvajanjem študijskega programa druge stopnje (MAG) in tretje stopnje (DR)
Menedžment kakovosti.

9

iz
tujih držav smo že gostili naše
profesorje (Avstrije, Hrvaške, Italije,
Litve, Romunije, Slovaške, Srbije,
Rusije ter ZDA)

v

→

2011

2012

Začetek študija na 1. stopnji
Pridobitev certifikata ISO 9001.

Pridobitev Erasmus listine.

5

tujih državah so naši študentje
opravljali del svojih študijskih
obveznosti (v Hrvaški, Romuniji,
Španiji, Veliki Britaniji in ZDA)

Prva magistrica
menedžmenta
kakovosti.
Prva Erasmus
tuja študenta
na praksi.
Prva diplomirana
organizatorka.
Prva doktorica
znanosti.
Prvi tuji
študentje na
doktorskem
študiju.
Prva podelitev
diplom.

2013

V letu 2017 je kot prvi tujec na
FOŠ in tudi v naši regiji doktoriral
kandidat iz Jordanije.

→
→
→
→

Prva Erasmus tuja učitelja.
Prva Erasmus tuja študenta na izmenjavi.
Prvi Erasmus FOŠ študent v tujini.
Pridobitev certifikata ISO/IEC 27001.

2014

2015

Odločba NAKVIS o
podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda
FOŠ za 7 let.

2016

FOŠ je v letu 2017 in 2018 v okviru
projekta krajših in daljših gostovanj
gostila profesorja iz Avstrije v
skupnem trajanju 5 mesecev ter
izvedla pet krajših gostovanj s
profesorji iz Hrvaške,
Srbije, Italije in Rusije.

2017

2018

→

Prva izvolitev v naziv
zaslužni profesor.

→

2017
Pridobitev projekta
Jean Monnet Chair

2019

Odločba NAKVIS o akreditaciji visokošolskega strokovnega
študijske programa Menedžment v turizmu.
Odločba NAKVIS o podaljšanju akreditacije visokošolskega
strokovnega, magistrskega in doktorskega študijskega
programa Menedžment kakovosti za nedoločen čas.

Vpetost v okolje
Za sodelovanje s Fakulteto za organizacijske študije
smo se odločili, ker s svojim delovanjem sledi
našim vrednotam ODLIČNOSTI, USTVARJALNOSTI,
SODELOVANJA, ODZIVNOSTI in UČINKOVITOSTI. Vse
to smo v praksi preizkusili večkrat in vedno smo bili
zadovoljni. S svojim znanjem in odprtim pristopom smo
vedno našli rešitev. Takšnega sodelovanja si želimo
tudi v prihodnje in ga priporočamo tudi drugim.
Franci Bratkovič, direktor RC Novo mesto

Upravna enota Novo mesto s Fakulteto za
organizacijske študije v Novem mestu sodeluje vse od
njihove ustanovitve dalje. Sodelovanje poteka predvsem
pri organizaciji Poletne šole, ki jo izvaja fakulteta in v
okviru katere smo predstavili poslovanje Upravne enote
Novo mesto, državnega organa, ki v okviru svojega
poslanstva vodi upravne postopke in izvaja druge
upravne naloge iz državne pristojnosti na lokalnem
nivoju. Dodano vrednost pa predstavlja tudi izmenjava
mnenj in dobrih praks. Fakulteto za organizacijske
študije v Novem mestu cenimo kot zanesljivega in odgovornega partnerja,
ki širi kulturo odličnosti ter tako prispeva svoj delež k mozaiku poslovne
odličnosti na Dolenjskem.
Mateja Sotler Štor, Načelnica UE Novo mesto

12
sporazumov o
strateških partnerstvih z
gospodarstvom

23
mednarodnih sporazumov

25
domačih
sporazumov

Našo vizijo ‘’Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki
pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.’’
lahko uresničujemo zgolj s pomočjo partnerjev kot je
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.
Skupne so nam vrednote kot so odličnost, strokovnost,
spoštovanje, poštenost in kreativnost ter brezpogojna
vera v kakovost, zato si vzajemno podporo delovanju že
vrsto let z veseljem izkazujemo. Predstavniki in študenti
FOŠ se namreč aktivno udeležujejo naših dogodkov
in posvetov, ostajajo z nami kot člani tudi po
zaključenem študiju, vodstvo SZKO pa se vsako
leto med drugim udeleži podelitve diplom FOŠ
diplomantov. V zadnjem obdobju nam je bila
tudi skupna priprava projektnih izhodišč za
udejanjanje strategije odličnosti v RS.
Marko Lotrič, predsednik SZKO

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
(GZDBK) že od začetka delovanja aktivno sodeluje
s Fakulteto za organizacijske študije v Novem
mestu (FOŠ) pri razvoju novih programov fakultete,
usposabljanj in konferenc. Odlično je sodelovanje
FOŠ v sekciji za kakovost in inovativnost, ki
deluje v okviru GZDBK. Verjamem, da s skupnim
spodbujanjem in načrtovanjem aktivnosti na
področju razvoja kakovosti in inovativnosti na
Dolenjskem in v Beli krajini omogočamo tako
razvoj posameznikov kot organizacij. Prepričan
sem, da se bo v prihodnosti skupno sodelovanje še
poglobilo.
Tomaž Kordiš, direktor GZDBK

Razlogi za ŠTUDIJ

Mojca Novak, izvršna direktorica sektorja
Kadri in organizacija, Adria Mobil d. o. o.

→
→
→
→
→

Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki.
Študijski programi za boljšo zaposljivost.
Timsko delo v MAJHNIH SKUPINAH.
OSEBNI pristop do študentov.
POLETNE ŠOLE v poslovnem okolju s pridobitvijo certifikata.

Povprečno

180 137 186

letno vpisanih študentov

diplomantov*

študentov*

*na dan 2018-12-31

Poslovni uspeh je danes, morda še
izraziteje kot v preteklih letih, povezan
z znanjem in inovativnostjo, tudi
sposobnostjo, kako multidisciplinarna
znanja združiti v enoten tim sodelavcev,
ki bodo s svojo kreativnostjo sposobni
razvijati in tržiti poslovno, trajnostno
in družbeno uspešne ideje. Tega
se v Adrii Mobil zavedamo, zato
aktivno sodelujemo z izobraževalnimi
ustanovami, tako na področju Dolenjske
kot celotne Slovenije, ter skupaj z njimi
nadgrajujemo svoje kompetence ter
tako razvijamo našo poslovno odličnost.
Med fakultetami, s katerimi nas že vrsto
let povezuje ustvarjalno sodelovanje, je
zagotovo Fakulteta za organizacijske
študije, s katero sodelujemo na področju
promocije odličnosti, vključevanja
zaposlenih v kakovosten izobraževalni
program, predvsem pa fakulteto
odlikujejo odlični posamezniki in
strokoven kader, ki se zaveda, da je
znanje temelj, ki ga je nenehno potrebno
dokazovati in izpolnjevati tudi skozi
sodelovanje z gospodarstvom.

Kako z obvladovanjem sprememb
uspešno voditi podjetje? Študirajte
menedžment in organizacijo ter
postanite ključni vodstveni kader!

3 8 ∞
STOPNJE

LETNIKOV

MOŽNOSTI ZA KARIERNI USPEH

1. STOPNJA (VS):

2. STOPNJA (MAG):

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI
PROGRAM

MENEDŽMENT KAKOVOSTI

MENEDŽMENT KAKOVOSTI

Pridobljeni naslov:
Diplomirani organizator oz. organizatorka (VS)

Pridobljeni naslov:
Magister oz. magistrica menedžmenta kakovosti

Cilj študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s
področja organizacijskih študij, dvig kompetenc študentov na področju
organizacijskih študij ter poglobitev poznavanja modelov, standardov in
orodij kakovosti.

Cilj študijskega programa je zagotoviti študentom internalizacijo temeljnih
gradnikov sodobne paradigme kakovosti in odličnosti ter posredovanje tistih
znanj in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale širok nabor kompetenc, potrebnih
za obvladovanje kakovosti in odličnosti.

Diplomanti poznajo pomen in možnosti uporabe dognanj sodobne
organizacijske teorije v realnem okolju organizacij s poudarkom na
prepoznavanju priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in
storitev, procesov in celotne procesno zasnovane organizacije.

Diplomanti so usposobljeni za samostojno vodenje organizacijskih enot, ki jim
je poverjena skrb za razvoj, vzpostavitev in nenehno izboljševanje sistemov
kakovosti in s tem animiranje organizacijskega razvoja do vrhunske kakovosti
oziroma odličnosti.

S svojim širokim interdisciplinarnim znanjem se lahko takoj po prvi stopnji
vključijo v kreativni delovni proces v organizacijah v gospodarstvu, javni upravi
ali v nevladnih organizacijah ali pa nadaljujejo študij na drugi in kasneje na tretji
stopnji.

Odločilno pomemben poudarek bo dan spoznavanju sodobnih pristopov,
modelov in orodij, ki jih najboljše organizacije uporabljajo v svoji vsakodnevni
praksi. Spoznavanje bodo študentje poglobili s kritično presojo podanih vsebin,
prepoznavanjem temeljnih gradnikov in konceptov, s ciljem iskanja sinergijskih
učinkov, izboljšav in predvsem integracij v celovit poslovni model.

Študij traja 3 leta.

Študij traja 2 leti.

Število študentov 2008 - 2018
2012-2018

180

2011

170
153

2010

105

2009
2008

3. STOPNJA (DR):
DOKTORSKI
ŠTUDIJSKI PROGRAM
MENEDŽMENT KAKOVOSTI ri leta)

32

Število diplomantov 2013 - 2018
Visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje (VS) Menedžment kakovosti
Študijski program druge stopnje (MAG)
Menedžment kakovosti
Študijski program tretje stopnje
(DR) Menedžment kakovosti
Skupaj

72
40
25
137

Pridobljeni naslov:
Doktor oz. doktorica znanosti
Struktura vpisanih študentov*

62 %
38 %

Cilj podiplomskega študijskega programa tretje stopnje Menedžment
kakovosti je doktorandu zagotoviti sposobnost nenehnega
samopreseganja in prepoznavanja paradigmatičnih premikov in zmožnost
oblikovanja sodobnih inovativnih konceptov in pristopov, namenjenih
izboljševanju kakovosti življenja posameznikov, organizacij in skupnosti.

Študij traja 3 leta.

Struktura diplomantov*

69 %
31 %

*na dan 2018-12-31

Doktorski študijski program Menedžment kakovosti je individualno naravnan
in omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov
ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje
najzahtevnejših problemov. Študijski program poteka v okviru doktorske
šole, ki je vsako leto organizirana v treh intenzivnih tedenskih sklopih, v
katerih se doktorandom v okviru predmetov študijskega programa ponudi
kar največ uporabnih znanj, ki jih lahko uporabljajo pri raziskovanju tematike
izbranega področja.

Poletne šole

Za študente in vso
zaintresirano javnost
letno organiziramo
poletne in zimske šole,
s katerimi povečujemo
vpetost fakultete v okolje
in izvajamo sodelovanje
s strokovnjaki iz
gospodarstva in
negospodarstva
kot tudi s sorodnimi
visokošolskimi zavodi.
Tematike:

9
uspešnih poletnih
šol do zdaj

266 6
udeležencev

različnih tematik

→
→
→
→
→
→

Sistem vodenja kakovosti
Poslovna odličnost
Poslovni coaching
Podjetništvo
Projektni menedžment
Leadership

Vtisi študentov in diplomantov

K doktorskemu študiju
na FOŠ me je pritegnil
program Menedžment
kakovosti, saj
kakovost vse bolj
povezujemo in
doživljamo v povezavi
s človekovimi
potrebami, hotenji
in pričakovanji.
Hitrim spremembam
lahko sledimo in
se jim prilagodimo
le s pridobivanjem
novih znanj, ki nam
ob praktičnem
delu pomagajo
izboljševati kakovost
dela in življenja
posameznikov,
organizacij in
skupnosti.
mag. Mari Božič,
študentka DR

Z vpisom na FOŠ v Novem mestu
sem si zelo razširila obzorje znanja.
Že sam pomen besede kakovost
sedaj dojemam z vidika različnih
perspektiv. Z načinom študija
sem zelo zadovoljna. Predavanja
potekajo v popoldanskem času, med
tednom, tako lahko čas ob koncu
tedna posvetim družini. Predavatelji
so dostopni, odprti in kar veliko
šteje, imajo bogate izkušnje v stroki.
Veliko mi pomeni tudi to, da lahko študiram v lokalnem
okolju, in tako ne izgubljam časa in denarja za prevoz
v prestolnico. Odnosi med študenti so prijateljski in
vesela sem, da sem lahko del izjemne ekipe- vodstva,
predavateljev in študentov na FOŠ v NM.
Helena Sekula, študentka VS

Odločitev za nadaljevanje študija po 15
letih dela je bila težka, saj si nisem točno
predstavljal usklajevanja vseh družinskih
ter službenih obveznosti z vsemi študijskimi
obveznostmi. Vendar so se mešani občutki
že ob prvih študijskih urah razblinili, saj
so se obravnavane teme v študijskem
programu Menedžmenta kakovosti
skladale z osebnimi pričakovanji, tako
za osebno in karierno rast. Študij na
FOŠ mi je dal dodatno širino, nove poglede ter predvsem
nove pristope za obravnavanje aktalnih tem s področja
obvladovanja kakovosti in vodenja ljudi. Profesorji so s
svojim profesionalnim ter tudi izjemno osebnim pristopom
dodali še tisto dodatno poziivno energijo študiju na FOŠ,
tako da lahko zaključim, da je študij Menedžmenta
kakovosti na FOŠ ena najboljših odločitev v mojem
življenju.
Robert Ajdič, študent MAG

Ko sem se odločila za študij na Fakulteti za
organizacijske študije sem vedela, da
mi bo ob zahtevni službi in družini
velik izziv. A vlekla me je želja po
novih znanjih, ki mi danes pomagajo
dosegati večjo osebno in poslovno
odličnost. Nova znanja tako
uporabljam vsak dan, z njimi
ustvarjam prijetno delovno okolje,
saj se zavedam, da lahko le z
zadovoljnimi sodelavci nudimo
dober servis občanom.

Po končanem študiju na FOŠ je
moje dojemanje organizacije in
menedžmenta kakovosti drugačno celovito in poglobljeno. To omogoča
več priložnosti in kompetentno
obvladovanje izzivov poslovnega
okolja, v katerem sem zaposlen.
Ob tem lahko osebno paradigmo
udejanjam tudi v akademskem
svetu.

Polona Kambič, diplomantka MAG

dr. Milan Simončič, diplomant DR

Mobilnost študentov

11 35
mobilnosti
študentov in

mobilnosti osebja smo izvedli v času
vključenosti v program erasmus+

Za vse, ki želijo del študijskih
obveznosti ali delovno prakso
opraviti v tujini, omogočamo
v okviru programa Erasmus+
študijske izmenjave in opravljanje
delovne prakse v tujini. Fakulteta
ima sklenjene številne sporazume
z izobraževalnimi institucijami,
med drugim z: Alexander Dubček
University of Trenčin, Faculty of
Social and Economic Relations
(Slovaška), Warsaw School of
Computer Science (Poljska),
Karlovac University of Applied
Sciences (Hrvaška), Faculty of
Organization and Informatics,
University of Zagreb (Hrvaška),
Technological Education
Institute (TEI) of Thessaly (Grčija),
Klaipeda University (Litva), Sofia
University, St. Kliment Ohridski,
Faculty of Education (Bolgarija),
Spiru Haret University, Faculty of
Psychology and Pedagogy Brașov
(Romunija), University of Ss. Cyril
and Methodius in Trnava, Faculty
of Social Sciences (Slovaška) ter
Technical University of Cartagena
(Španija).

Vtisi študentov iz Erasmus+ izmenjav:

Darko Gazibara
(IZ HRVAŠKE)
Izmenjava študentov je enkratna priložnost
za pridobivanje dragocenih mednarodnih
izkušenj in osebnih vezi. Poleg pridobivanja
znanja tujega jezika, spoznavanja različnih
kultur in navad gre za vzpostavljanje novih
študijskih možnosti, poslovnih vezi, stikov, idej
in zamisli. Erasmus za študenta predstavlja
samostojno pot, neodvisnost, osebno rast,
odgovornost, potovanje, zabavo in dragocena
nova poznanstva.

Going on exchange to the
Faculty of Organisation
Studies in Novo mesto,
Slovenia, has been
one of the best times
of my life. Being part
of the academic and
social community there
was an amazing and
unique experience. Be
it the incredibly vibrant
Slovenian student culture;
with its large variety of
student clubs and/or
events; every moment is
memorable.

Mira Dim
(V VELIKI BRITANIJI)
Praktično izobraževanje
v tujini je zagotovo eden
izmed večjih sladkorčkov
študija, ki ga je vredno
zagrabiti z obema rokama.
Sama sem se z mislijo na
prakso v tujini spogledovala
kar nekaj časa. Ko sem se
zanjo dokončno odločila,
je postopek s pomočjo
študijskega referata potekal
zelo hitro, tako da časa za
večje priprave na mobilnost
praktično ni bilo.

Dominika Jendrušová
(IZ SLOVAŠKE)
Being a part of the exchange program of Erasmus and having
an opportunity to pick the Faculty of Organization Studies in
Novo mesto ended up giving me amazing memories and a
unique experience.

Alexandra Maria
Ganea
(iz ROMUNIJE)
ERASMUS+ is a unique life
experience! The chance of
travelling, sightseeing, new
opportunities to have fun
and meet new people, see
a different culture.

Petra Janež
(V Španiji)
V času doktorskega
študija na Fakulteti za
Organizacijske študije
(FOŠ) Novo mesto
sem se udeležila dveh
mednarodnih izmenjav
in izkusila mednarodno
izobraževanje. Izpopolnila
sem tuj jezik, okrepila svoje
kompetence in si pridobila
dodatno znanje, izkušnje in
poznanstva.

Raziskovalno in razvojno delo
Založniška dejavnost:
Revija za univerzalno odličnost (RUO)

Revija Izzivi prihodnosti (IP)

Monografske publikacije

Revija za univerzalno odličnost je interdisciplinarna
revija, ki združuje organizacijske vede oz.
menedžment in univerzalno odličnost, tj. poslovno,
organizacijsko in osebno odličnost in izhaja od leta
2012. Njena dostopnost in indeksiranost se vsako
leto bolj krepi, sedaj pa je dostopna v bazah dLib,
DOAJ, BOAI , EconBiz, ERIH plus, EBSCO, Google
Scholar, J-Gate, ProQuest - CSA Sociological
Abstracts, WorldCat (OCLC).

Izzivi prihodnosti je znanstvena revija, ki poskuša
odgovarjati na ključna vprašanja družbene teme,
pri čemer akademsko rigoroznost nadgrajuje z
inovativnostjo v tematikah in pristopu. Revija izhaja
od leta 2016, njena dostopnost in indeksiranost
se vsako leto krepi, sedaj pa je dostopna v bazah
COBISS, DOAJ, dLib, Google Scholar, MIAR.

Na FOŠ dejavno prispevamo k novi znanstveni
literaturi in smo ena najbolj produktivnih fakultet
na tem področju v Sloveniji. Založniško dejavnost
na fakulteti opredeljujemo kot del svojega
akademskega poslanstva, zato že 10 let krepimo
izvajanje te dejavnosti. Vsak leto izdamo več
znanstvenih monografij, tako fizičnih kot tudi
spletnih. Za fakulteto so izrednega pomena
predvsem izidi publikacije Zrna odličnosti, ki
združujejo dela novih doktorjev znanosti na FOŠ in
predstavljajo plod domačih raziskav ter znanj.

Obe publikaciji je finančno podprla ARRS iz naslova
razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih
periodičnih publikacij.
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Projekti
Konference:
Ponosni smo na naši letni znanstveni
konferenci, in sicer Konferenco Governance
in (Post)Transition (GPT) in Nove pradigme
organizacijskih teorij (NPOT). Pri obeh smo
usmerjeni v iskanje priložnosti za akademsko
kritično razpravo in v aktivno vključevanje
doktorskih študentov.
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Skrbno razvijamo raziskovalno področje svojega delovanja tudi s
projekti, ki jih izvajamo. Osredotočamo se na interne, komercialne
projekte ter projekte po razpisih. Pri tem izpostavljamo:
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mednarodnih znanstvenih
konferenc GPT

znanstvene
konference NPOT

→ Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT)
→ JEAN MONNET CHAIR: European Union of Tomorrow
→ ŠIPK: Digitalizacija šahovskega društva,
Socialna integracija tujih študentov v lokalno okolje - SITUS
→ PKP: Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino
→ WELLy (Erasmus+, KA202)

Fakulteta za organizacijske študije
v Novem mestu
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8000 Novo mesto
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