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štuĺii menedžmenta kakovosti
'Sem ÍnŽenir tphniških ved

in me zanima, ali na Dolen-
iskem obstaia kakšen viso_
kośolski prcgram s področja
menedżmenta, merienja in
vzpostavljanja kakovosti v
organizaciji,. spraŠuie bralec
Dolenjskegalista' To so namľeč
zĺanja, ki bi jih nujno potrebo
val za uspeŠnejŠe delo na de-
Iovnem mestu, ki ga trenutno
opravlja in tudi kot nalożbo za
delo v prihodnosti. Zasledil je

namIeč, da z novo bolonjsko re
formo obstajajo dejanske moŽ-
nosti pľehajanj med študijskimi
progľami (vpis neposľedno v
drugi letnik' pľŁnavanje żpitov
itd.). obstaja toľej możnost
vpisa v viŠji letnik pľogľama s
tega podľočja?

Iz Svetovďnega sređĹšca Novo
mesto odgovarjajo, da v Novem
mestu đeĘe Fakulteta za oľga-
nizacijske Študije v Novem me-
stu (FoĐ, ki izvaja Študijski pro
gľa,m meneđŽment kakovosti na
vseh treh stopnjah: I. stopnja
(VS), II. stopnja (MAG)in IIL
stopnja (DH,). "Pľi svojemvpra-
šanju glede ęisa v študijski pro
gram niste nayędli svoje kon-
čane stopnje iŻabt azbe, zato
vam bomo opisali moŽnosti za

çis po vseh stopnjah ki jih izva-
ja FoŠ," pojasnjţejo v Svetoval-
nem srediŠču Novo mesto'

Študĺ;skĺ progmmlłll#opnje
(VS) menedŽnm**kakgvosti
traia tń leta in obs€ga'l8o kred-
itnih točk. Vpľviletnik se lďlko'
vpiše tisti, ki je uspešno 2aklju-
ci] štiri]etno sľednješolsko izo
braŽevanje. Kdor je Že uspešno
zaključil višješolski strokovni
progľam (sprejet po l. januarju

1994), pa se lahko vpiŠe nepo-
sredno v 2. letnik, v tem prime-
ru pa bo morď do vpisa v 3. let-
nik opraviti še določene điferen-
cialne izpite.

Podiplomski študijski pľo-
gľam II' stopnje (MAG) mene-
ďžmenta kakovosti traja dve leti
in obsega 120 kreditnih točk. V
pľviletnik se lahko vpiše tisti, ki
je uspešno zaključil študijprve
stopnje po bolonjskem sistemu
irziroma visokoŠolski strokovni
Študij po starem sistemu. Nepo-
sľedno v drugi letnik progľarna
MeneďŽment kakovosti II. stop-
nje pa se lahko vpiŠe tisti' ki je
pľidobil univerzitetno izobr az-
bo, pridobljeno v štiľiletnih pro
gramih sorodnih strokovnih
podrocij - upravne in poslovne
vede (v tem primeľu se prizna
60 kľeditnih točk). Kdor prihaja
s progľamov, ki niso soľodni, bo
moľal opľaviti še dva difeľen-
cialna izpita.

Podiplomski Študi;ski pro-
gram III. stopnje (DB) menedż-
menta kakovosti traja tri leta in
obsega 180 kreditnih točk' V
prvi letnik se lahko vpiše tistl' ki
je uspeŠno zaključil śtudij II.
stopnje po bolonjskem sistemu
oziľoma univeľzitetni Študijski
program po starem sistemu.
Programi so predstavljeni tudi
na spletni strani spletni strani
www.fos.unm'si, siceľ pa:v Sve
tovalnem.sľeđišcu Noyg.,mesto .

brezp-laeno pomagajo z ostali-
mi iďormacijami. Poiščete jih
lahko v Razvojno izobraŹeval-
nem centru Novo mesto na Ljub
ljanski cesti 28 v Novem mestu
ďi pokličite na 0? 393 45 52. Vec
na www.cvzudolenjska.si.


