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Fakulteta za oryanizacijske štuĄie v
Novem mestu GoŠ) je inovativna in v
osebni razvoj študentov usmerjena fa-
kulteta, ki a tivno sodeluje z gospodar-
stvom in ima pľedavatelje z bogatimi
izkušnjami tako v teoriji kot v shoki.
FoŠ izvaja študijske pľogľame Menedž-
ment kakovosti vseh freh bolonjskih
stopenj (Vş' MAG in DR). V štuĄjskem
|etu 20101201l je ęisala prvo generaci-
jo šĺrdentov dľuge (MAG) in ftot pľvi v
reglji) fretje (DR) stopnje, v prihajajo-
čem šfudijskem letu pa bodo začeli z
vpisom tudi na pľvo (VS) stopnjo'

Vsi študijski progľami so usme eni
za potrebe izobraževĄa in usposabia-
ąja visoko strokovnega, vodstvenega in
vodilnega kadľa na podĺočju organiza_
cijskih štt1dij s poudarkom na razvoju
kompetenć, potrebnih za nenehno ob-
vladovanje in ĺazvoj kakovosti teÍ pos_
lovne odličnosti.
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študii na Foš
Šruai1 na FoŠ poteka na vseh treh
stopnjah v izredni obliki na sedeŽu
fakultete (Novi tľg 5' Novo mesto), in
sicer v popoldanskem času ter ob sobo_
tah dopolđne, tako da je prilagojen
zaposlenim šťudentom in jiĺr omogoča
aktivno sodelovanje pľi pedagoškem
procesu. Ker si želiio prispevati k
nenehnemu izboljševanju kakovosti žĹ
v jenja tako posameznikov kot tudí
oiganizacii in śkupnosti, na FoŠ poleg
pedagoškega dela ves čas potekajo
bogate obštudiiske aktivnosti. Tako so
soorganizator akademskih večerov,
skupaj s štuđentskim svetom organizi-
rajo študentske tribune, ponujajo po-
moč pľi iskanju zaposlitve, možnost za
sodelovanje pri ľaziskovalnem delu,
oblske zunanjih pľedavaĘev, kultur_
ne pľĘeditve ter udeležbo študentov na
forumih in konferencah (Foľum ođlič-
nosti in mojstrstva otočec, ki ga soor-
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gaĺivira fakulteta, letna konferęnca
Slovenskega združenja za kakovosti in
odličnost) ter dogodkih, ki jih organĹ
zira Gospodarska zbornica Dolenjske
in Bele krajine.

Foš se aktlmo
povCzqie z goopodarctnom
FoŠ ima sklenjene številne pogodbe o
stľateškem paľtneľstvu, saj se zaveda
vzajemno koristnih odnosov s paľtnerji,
tako s podjetji izjugoÝzhodne ĺegiie kot
tudi širše. S shateškimi partnerstvi želi-
jo doseči predvsem udejaĺłjaĄie viĄe
fakultete kot enega vodilhih centľov s
podrcĺčja kakovosti in odličnosti' pľis-
pevaqie k nenehnemu izbo|iševaąiu
poslovne uspešnosti in odličnosti stra-
teškega partnerja, zagotav|iaĺie ne-
nehnega pretoka znaqia med fakulte-
to, študenti in strateškim pmtnerjem ter
učinkovito sodelovaqia pľi ľazvoju in
prenosu najnovejših znaqi s področja
oľganizacijskih študij.

nošie soolgenlzetor
Foruma odliěnosti in
moistrshĺa oloěec
FoŠ v sodelovanju.z Društvom ekono-
mistov Dolenjske in Bele krajine vsako
leto organiziĺaForum odličnosti in moj-
sfrstva, ki poteka na Otočcu' Takoje 25'
maja organiziľď že 23. Foľum odľčno-
sti in mojstrstva otočec z naslovom
Y zgoja, izobraževanje in vseživ|ienjsko
učenje pri uvejav anju univerzďne
odličnosti in mojstrstva. Na forumu so s
svojimi pľispevki sodelovďi prof. dľ.
Miľo Cerar, prof. dr. Nadá Zupan, dr.
Tatjana Dľagović, dr. Karmen Keľn
Pipan, Tomaž Savšek (TPv;' Kaľmen
Goľišek (szKo), Frĺncĺ Bratkovĺč
(GZDBK) in dľugi.

>Letošnji dogodek je bil uspešno
zas avlien in odlično izpelian, kaľ se
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Štuoii na FoŠ poteka na vseh treh stopnjah (vs, MAG in DR) v izredni obtiki v
Novem mestu v popoldanskem času, tako da je prilagojen zapostenim
študentoĺĺ1 in jim tako omogoča aktivno sodelovanje pri pedagoškem procesu.

lzr. prof. dr. Boris Bukovec,
dekan Foš

kaŽe .tako v sami udeležbi kot tudi s

čestitkami in pohvďami, ' ki smo jih
pľejeli. Veseli nas, da se je foruma poleg
profesorjev fakultete udeležilo tudi veli-
ko število nďih doktorskih in magistr-
skih študentov,<je povedď dekan FoŠ,
izr. prof. dr. Boľis Bukovec.

Na njihovi spleĺri srani si lďlko
ogledate vse prispevke z dogodka, zbor-
nik teľ galerlio slik in fudi vsebine
forumov preteklih let.

Politika odliěnosti Foš
FoŠ prepoznava svoje poslanstvo v
izobraževanju in prenosu znanja, kateľe-
ga kakovost odločilno temelji ĺa težnji
po odličnosti na vseh področjih. Na tej
poti do odličnosti se udejaqia tuđĺ z
vgľadąio zahtev standaľda Iso 9001.
Pričakujejo' da bodo s tem izbo jšali
učinkovitost svojega poslovanja in zado-
vo[istvo študenov. Celoten pľojekt bodo
predvidoma zaključili ob koncu letoš-
njega leta in s tem oblikovali inovativni
model obvladovanja kakovosti visoko-
šolskega zavoda.

promociisko besedilo
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Vec informacij
o F0Š
je na voljo
na spletni strani
unnnľ.fos.unm:si

ali na enaslovu
lnfo@fos,unm.si all
tel' št. 059 074 164.

Vljudno vabljeni
na informativnl dan,
ki bo 8. septembra
20IŢ ob 17. uri
in 18.30 na Novem
trgu 5 (v irostorih
Kulturnega centra
Janeza Trdine).

Prijavni roki:
. 2. prijavni rok (VS, MAG, DR):
22. avgust=23. september 2011

. 3. prijavni rok (VS, MAG, DR):

1.-7. oktober 2011
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