Uvodni nagovor dekana ob Slavnostni akademiji FOŠ 2017


Cenjene naše diplomantke, naši diplomanti in vaši najbližji,



spoštovani častni predsednik Dolenjske akademske pobude, prof. dr. Miha Japelj,



spoštovani člani akademskega zbora in sodelavci Fakultete za organizacijske študije v
Novem mestu,



dragi gosti.

22. decembra 2008 je bila naša Fakulteta za organizacijske študije 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 9 rojstni dan in se s tem približujemo številki 10. Za akademske
ustanove s tradicijo je to majhna številka, za FOŠ in našo regijo pa je to »zrela« številka.
Pred štirimi leti smo se veselil skupaj s 14 diplomanti, pred tremi leti s 25, predlani s 34,
lani s 17, letos pa bomo zaploskali 30. Skupno do sedaj je na FOŠ zaključilo študij že
120 diplomantov in sicer 62 na prvi, 37 na drugi in - na kar smo še posebej ponosni - 21
na tretji stopnji.
Ker je tudi fakulteta, tako kot vsaka druga organizacija opredeljena s svojimi »ciljno
usmerjenimi razmerji med ljudmi« želim v dokaz naše verodostojnosti poudariti nekaj
ključnih ciljev, ki smo jih dosegli:


Prvo leto smo imeli 32 študentov, drugo 105, tretje 153, četrto 170, zadnje štiri leta pa
v povprečju 178 študentov.



Naši študentje in diplomanti prihajajo iz enajstih tujih držav in sicer iz Belgije, BIH,
Hrvaške, Jordanije, Libanona, Madžarske, Nemčije, Rusije, Slovaške, Srbije in Švice.



V izvajanje študijskih programov so vključeni profesorji, ki prihajajo iz osmih tujih
držav in sicer iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Litve, Romunije, Slovaške, Srbije, ter ZDA.



Naši študentje so del svojih študijskih obveznosti opravljali v petih tujih državah in
sicer v Hrvaški, Romuniji, Španiji, Veliki Britaniji in ZDA.



Letos je kot prvi tujec na FOŠ in s tem tudi v naši regiji doktoriral Sameer Dandan iz
Joradnije.



FOŠ je na podlagi ocene akademske odličnosti našega prof. dr. Uroša Pinteriča preko
projekta Evropske Komisije od letos gostitelj Jean Monet Chaira.
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FOŠ letos v okviru projekta daljših gostovanj sodeluje z dvema profesorjema v
skupnem obsegu 17 mesecev in v okviru krajših tedenskih gostovanj s 5 tujimi
profesorji.



V okviru Erasmus+ smo izvedli 6 mobilnosti študentov in 17 mobilnosti osebja.



Kot vodilni partner konzorcija smo pridobili sredstva za projekt Odprte akademija za
inovativni turizem.



V sodelovanju z gospodarstvom in študenti smo razvili delavnice za mladino z
naslovom Industrija 4.0 v sklopu izredno odmevnega projekta Po kreativni poti do
znanja.



Pridobili smo tudi sofinanciranje izdaje novih šestih znanstvenih monografij, tako da
naš spisek do sedaj izdanih znanstvenih monografij obsega 31 enot.



Za našo Revijo za univerzalno odličnost, ki letos zapolnjuje že šesti letnik v skupnem
obsegu 131 člankov, smo na podlagi njene kakovosti in mednarodne odmevnosti
pridobili sofinaciranje njenega izdajanja.



Prej omenjeni reviji se zadnji dve leti uspešno pridružuje tudi revija Izzivi prihodnosti,
ki s kakovostjo 27 do sedaj izdanih člankov že zadostuje pogojem za pridobitev
sofinanciranja v naslednjem razpisu.



Svojo mednarodno vpetost je FOŠ letos marca ponovno potrdila z izvedbo že šeste
mednarodne znanstvene konference Upravljanja v (post)tranziciji in aprila z izvedbo
druge mednarodne znanstvene konference Nove paradigme organizacijskih teorij.



Kratek pregled dosežkov pa zaključujem tudi z uspešno izvedeno recertifikacijo
sistema vodenja FOŠ po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 27001.

Ob ustanovitvi FOŠ smo v sklopu izdelava Strateškega načrta oblikovali izjavo o
poslanstvu, opredelili vizijo, se zavezali vrednotam naša organizacijske kulture ter
opredelili strateške usmeritve fakultete. Temu delu strateškega načrta, ki smo ga naslovili
»Politika odličnosti« smo pred petimi leti dodali še slogan fakultete: »FOŠ. Razvijamo
vašo ustvarjalnost.«
Vseh teh devet let smo politiko odličnosti poskušali čim bolj razumeti, jo ponotranjiti in jo
tudi čim bolj verodostojno udejanjati.
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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.
Ker so naši študijski programi naslovljeni »menedžment kakovosti« želim v kontekstu
današnjega dne izpostaviti tudi pomen timskega delovanja. Gre za uveljavitev logike in-in
in s tem zanikanje logike ali-ali. Gre za sodelovanje in s tem zanikanje tekmovalnosti. Gre
tudi za potrditev filozofije celovite kakovosti, ki vidi poslovno odlično organizacijo v
prepletu ustvarjalnih timov. To je ugotovil pred skoraj 200 leti že angleški naravoslovec
Charles Darwin. Maliki liberalnega kapitalizma so v vsem tem obdobju potencirali njegovo
ugotovite, da je v naravi prisoten »boj za obstanek« ter ob tem namenoma zamolčali
njegovo ugotovitev, da je v naravi prevladujoč vzorec sodelovanja.
Če to velja v naravi že milijone let, bi to končno morali spoznati tudi v organizacijah,
občinah, regijah, državah in celotni današnji civilizaciji.
Vsega tega se na FOŠ zavedamo in naše študente, zaposlene in ostale o pomenu
timskega delovanja tudi osveščamo. Tako s promocijo tima odličnežev FOŠ prispevamo
primer dobre prakse in nadgradnje veličastne dediščine Otoških forumov odličnosti in
mojstrstva. Ob tem izražam veliko počaščenost, da bomo promocijo letošnjega Tima
odličnežev FOŠ izvedli ravno v dvorani, ki je zadnjega četrt stoletja »zibelka oziroma
bazen odličnosti in mojstrstva«.
Spoštovani!
Uvodoma sem poudaril da letos praznujemo svoj 9 rojstni dan, sedaj pa najavljam, da
leto 2018 posvečamo praznovanju naše desetletnice.
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Še v naprej

bomo sledili našemu poslanstvu, naši viziji, našim vrednotam in

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.
Nismo tekači na kratke proge. Smo tekači na dolge proge, ki se pri številki 10 kilometrov
oziramo proti maratonski številki 42, pri tej pa se bomo ozrli proti ultramaratonski, torej
proti 100 in več.
Spoštovani prijatelji naše fakultete!
V svojem nagovoru sem se osredotočil v preteklost, namenoma pa sem izpustil sedanjost.
Sedanjost predstavlja današnja slavnostna akademija, ki je posvečena vsem nam, še
posebej pa našim 15 novim diplomirani organizatorjem, 7 magistrom menedžmenta
kakovosti in 8 doktorjem znanosti.
Vsem zbranim želim sproščen in užitkov poln slavnostni večer,
ob bližajočih prazničnih dneh veliko zanimivih srečanj,
v letu 2018 pa obilo osebne in poslovne odličnosti.
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