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Želite biti na vodilnem delovnem 
mestu?
Sposobnost voditi SME podjetja ni prirojena. Uspešnost je 
odvisna od znanja, veščin in izkušenj. Vse to pridobite na naši 
fakulteti, kjer so študijski programi prilagojeni tako vašemu 
življenjskemu tempu, kot zahtevam današnjega poslovnega 
sveta. 

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.

Razlogi za vpis
→ Predavatelji z bogatimi izkušnjami v stroki.

→ Študijski programi za boljšo zaposljivost.

→ Izbirni predmeti z različnih področij.

→ 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.

→ Kombinirana oblika študija.

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.

Vabljeni na individualno svetovanje!  
Svoj termin rezervirajte na  
info@fos-unm.si 
ali po telefonu na 059 074 164.

Razvijamo vašo 
ustvarjalnost.

Razvijamo vašo ustvarjalnost.

Smo prvi visokošolski zavod v Sloveniji, ki je
kakovost svojega sistema vodenja certificiral po
zahtevah standardov ISO 9001 in ISO/IEC 27001.

→ 

Študijski programi:

Visokošolski stRokoVni (Vs)
MagistRski (Mag)
DoktoRski (DR)

kaj pridobite s 
študijem na Foš?
Izboljševanje odločitev, izboljšanje vaših predvidevanj 
dogodkov v prihodnosti, usposobljenost za mednarodno 
komuniciranje ter večjo poslovno mrežo. Tako si omogočite 
hitro vzpenjanje po karierni lestvici ter ustrezne kompetence 
za lasten preboj v poslovnem svetu. 

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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Učenje, ustvarjalnost in inovativnost

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)

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

3. lEtnik
 Informatizacija 
 poslovnih procesov
 Izbirni predmeti - 4x
 Delovna praksa
 Diplomska naloga

1. lEtnik
 Univerzalna odličnost
 Raziskovanje v organizacijskih vedah
 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

2. lEtnik
 Magistrski raziskovalni seminar 
 Izbirni predmeti - 4x
 Magistrska naloga

2. lEtnik
 Individualno delo na disertaciji

3. lEtnik
 Seminar za disertacijo
 Individualno delo na disertaciji

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

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) 
je inovativna in v osebni razvoj študentov usmerjena 
fakulteta, ki izvaja študijske programe vseh treh stopenj 
po bolonjskem sistemu.

Študijski programi so usmerjeni v potrebe izobraževanja 
in usposabljanja visoko strokovnega, vodstvenega in 
vodilnega kadra na področju organizacijskih študij, s 
poudarkom na razvoju kompetenc, potrebnih za nenehno 
obvladovanje in razvoj kakovosti ter poslovne odličnosti.

Našo osrednjo sposobnost prepoznavamo v odličnosti 
zasnove in izvedbe raziskovalno - razvojnega dela 
ter študijskih programov z uravnoteženim prepletom 
znanstvene misli, svetovanja in prakse.

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

Pridobljeni naslov: 
Diplomirani organizator oz. organizatorka (VS)

Pridobljeni naslov: 
Magister oz. magistrica menedžmenta kakovosti

Pridobljeni naslov:
Doktor oz. doktorica znanosti
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iZBiRniH 
PREDMEtoV
TEMATSKI SKLOPI:

ORGANIZACIJA
KAKOVOST
PODJETNIŠTVO

24
iZBiRniH 
PREDMEtoV
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MENEDŽMENT
REGIONALNI RAZVOJ
ODLIČNOST
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1. stoPnJa (Vs): 2. stoPnJa (Mag): 3. stoPnJa (DR):

8
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NOVE PARADIGME: 

ORGANIZACIJSKIH TEORIJ
INOVIRANJA IN ODLIČNOSTI
ZDRŽNEGA RAZVOJA
RAZVOJNEGA MENEDŽMENTA
DESTINACIJSKEGA MENEDŽMENTA
MENEDŽMENTA IKT
RAZVOJA EVROPE
VOJAŠKE ORGANIZACIJE
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Model odličnosti EFQM
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