Uvodni nagovor Akademija FOŠ-2018



Cenjene naše diplomantke, naši diplomanti in vaši najbližji,



spoštovani direktor Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu prof. dr. Franci Demšar,



spoštovani predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost gospod Marko
Lotrič,



spoštovani podžupan mestne občine Novo mesto gospod Boštjan Grobler,



spoštovane kolegice dekanje,



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



dragi gosti.

Naša Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu danes praznuje svoj deseti rojstni
dan. Pred desetimi leti, natančneje 22. decembra 2008, smo bili vpisani v sodni register in
ta dan smo izbrali za slavnostno podeljevanje diplomskih listin in promocijo tima odličnežev
FOŠ.
Izražam svoje veliko zadovoljstvo in velik ponos, da ta dogodek proslavljamo skupaj v tako
velikem številu.
10 res ni število, ki bi kaj veliko pomenilo – toda 10 let življenja pomeni veliko, še posebej
za našo fakulteto.
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 iskanju odličnosti. Dokaze za to prepoznavamo 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. Ob tem smo najbolj ponosni na naših 70
diplomiranih organizatorjev, 40 magistrov menedžmenta kakovosti in še posebej na 25
doktorjev znanosti.
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Kot se za okrogle obletnice spodobi, bom v čast slavljenki navedel nekaj ključnih mejnikov:
•

1. leto smo akreditirali zavod, ga ustanovili in vpisali v sodni register.

•

V drugem letu smo pridobili akreditacijo programov na vseh treh stopnjah.

•

Tretjega leta smo se veselili začetka študija na 2. in 3. stopnji.

•

Pri štirih letih smo začeli študij tudi na 1. stopnji in kot prva fakulteta v Sloveniji pridobili
certifikata ISO 9001.

•

Pridobitve Erasmus listine smo se veselili pri naših petih letih.

•

V šestem letu smo bili nadvse ponosni na našo prvo magistrico menedžmenta kakovosti,
prvo diplomirano organizatorko in prvo doktorico znanosti kot tudi na prva tuja študenta
in prva Erasmus tuja študenta na praksi.

•

Leto 2014 sta zaznamovala prva Erasmus tuja učitelja in študenta na izmenjavi, prvi
Erasmus FOŠev študent v tujini in pridobitev certifikata ISO 27001.

•

Pred tremi leti smo si dovolili prvo izvolitev v naziv zaslužni profesor.

•

Predlani smo uspešno prestali reakreditacijo visokošolskega zavoda.

•

Lani smo s ponosom uokvirili plaketo za pridobitev Jean Monet katedre,

•

pred nekaj tedni pa smo si za deseti rojstni dan prislužili akreditacijo 1. stopnje
študijskega programa Menedžment v turizmu.

Ob tej priložnosti pa bi rad orisal potovanje FOŠa od kakovosti proti odličnosti.
Naše razmišljanje in delovanje na poti od kakovosti proti odličnosti temelji na treh izhodiščih.
Na definiciji organizacije kot ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi, principu PDCA ter
internalizaciji vodstvene filozofije, temelječe na gradnikih univerzalne odličnosti.
Prepričani smo, da potovanje od kakovosti proti odličnosti FOŠa sovpada z nenehnim
preseganjem postavljenih ciljev in sočasnim razvojem ustvarjalnih potencialov zaposlenih,
ki se udejanjajo v organizacijskih razmerjih – torej v procesih. Govor o kakovosti je govor o
ljudeh in potovanje proti organizacijski odličnosti sloni na osebni odličnosti posameznikov.
Ko odličnost postaja verodostojna vrednota organizacijske kulture in le ta prehaja iz »jaz
kulture« v »mi kulturo«, potem ne izostane niti poslovna odličnost.
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Demingov krog PDCA razumemo kot »zlati« princip, kjer planiranju pripisujemo ključno
veljavo. Kakovost oziroma odličnost planiranja sloni na odličnosti razmišljanja, govorjenja,
obnašanja in delovanja. Tu gre za dokazovanje verodostojnosti. Na FOŠu pri planiranju
odločilno pomembnost pripisujemo Strateškemu načrtu in Poslovniku sistema vodenja, ki
smo ju oblikovali že pred samo ustanovitvijo FOŠ. V njima definirana procesna shema in
strateški cilji nam služijo za uspešno in učinkovito vodenje FOŠa – torej organizacije kot
ciljno usmerjenih razmerij med ljudmi. Naše potovanje od kakovosti proti odličnosti temelji
na nenehnem izboljševanju procesov. Ključna je torej kakovost dela v celotnem ciklu
PDCA. Kakovost se »pridela«.
Zelo pozorno negujemo našo vodstveno filozofijo. Zavedamo se, da je to »humus« naše
fakultete. Že vse od ustanovitve dalje smo se pri vodenju trudili čim bolj verodostojno
udejanjati sodobno organizacijsko paradigmo, ki sloni na gradnikih modela odličnosti
EFQM. Sedaj, ko stopamo v enajsto leto delovanja, pa želimo našo vodstveno filozofijo
usmerjati preko petih gradnikov otoške rastoče strategije univerzalne odličnosti in
mojstrstva. Tako prisegamo na vzgojo, izobraževanje in vseživljenjsko učenje, sproščanje
človekovih

ustvarjalnih

potencialov,

družbeno

odgovorno

sonaravno

delovanje,

usmerjenost v samopreseganje in dosežke ter etičnost razmišljanja in delovanja.
Ob vsem tem naj še poudarim, da se na FOŠu zavedamo razlike med vodenjem sistema
kakovosti in kakovostjo sistema vodenja. Na FOŠu nismo nikoli razvijali posebnega sistema
vodenja kakovosti – razvijali smo kakovost sistema vodenja. Na FOŠu tudi nismo nikoli imeli
posebne politike kakovosti – imamo enotno poslovno politiko. Na FOŠu ne opredeljujemo
posebnih ciljev kakovosti – opredeljene imamo cilje sisteme vodenja. Modelov in
standardov kakovosti oziroma odličnosti ne vpeljujemo ločeno - uporabljamo jih za nenehno
izboljševanje našega sistema vodenja in jih upoštevamo kot miselni okvir za organizacijsko
učenje, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti.
Spoštovani naši sodelavci, člani akademskega zbora, študentje, diplomanti in vsi ostali.
Radosti me dejstvo, da zaposleni na FOŠ in člani akademskega zbora v to potovanje od
kakovosti proti odličnosti vlagamo vse svoje ustvarjalne potenciale. Ko bomo v to prepričali
tudi naše študente in jih preko projektnega pristopa tudi pritegnili k temu potovanju, potem
bomo lahko tudi spoznali, da verodostojno udejanjamo svoje akademsko poslanstvo kot
tudi poslanstvo FOŠa, ki glasi:
3

Uvodni nagovor Akademija FOŠ-2018

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

Spoštovani prijatelji naše fakultete!

Ker je sedanjost najbolj dragocena, predlagam, da se sedaj s posebno pozornostjo
osredotočimo v promocijo desetih novih diplomiranih organizatorjev, treh magistrov
menedžmenta kakovosti, štirih doktorjev znanosti in tima odličnežev.
Vsem nam želim sproščen in užitkov poln slavnostni večer,
ob bližajočih prazničnih dneh in v letu 2019
pa obilo odločnosti in odličnosti.
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