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 Spoštovani današnji slavljenci: 

o oktet novih diplomiranih organizatorjev 

o kvartet novih magistrov menedžmenta kakovosti 

o sekstet novih doktorjev znanosti 

o zaslužni profesor dr. Milan Ambrož 

o spoštovani oktet Tima odličnežev leta 2019 

 spoštovani podžupan mestne občine Novo mesto gospod Bojan Kekec,  

 spoštovani kolegi dekani, člani akademskega zbora in sodelavci Fakultete 

za organizacijske študije v Novem mestu, 

 cenjene naše študentke, naši študenti in vaši najbližji, 

 dragi gosti. 

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je inovativna in v osebni 

razvoj študentov usmerjena fakulteta, ki že eno desetletje uspešno izvaja 

študijske programe menedžmenta kakovosti na vseh treh stopnjah. 

 

Študijski programi so usmerjeni v potrebe izobraževanja vodstvenega in 

vodilnega kadra, s poudarkom na razvoju kompetenc, potrebnih za nenehno 

obvladovanje sprememb in doseganje organizacijske odličnosti. Študijski 

programi FOŠ so študijski programi leadershipa. Dandanes namreč 

delodajalci iščejo sodelavce, ki znajo reševati probleme, imajo vodstvene in 

strokovne kompetence ter ob tem razmišljajo samostojno, sistemsko in 

analitično.  

 

Našo osrednjo sposobnost prepoznavamo v odličnosti zasnove in izvedbe 

raziskovalno-razvojnega dela ter študijskih programov z uravnoteženim 

prepletom znanstvene misli, svetovanja in prakse. 
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Pri oblikovanju programov in našem delu nas vodi model odličnosti EFQM in 

ob tem ponosno poudarjamo, da smo prvi visokošolski zavod v Sloveniji, ki je 

svoj sistem vodenja certificiral po zahteva standardov ISO 9001 in ISO 27001. 

 

Kot ključne razloge za vpis izpostavljamo: 

• Predavatelje z bogatimi izkušnjam v stroki 

• Osebni pristop do študentov in 

• Poletne šole v poslovnem okolju s pridobitvijo certifikata 

 

Svojo vpetost v okolje dokazujemo preko lastno razvitega modela strateških 

partnerstev, številčno mobilnostjo študentov in osebja v okviru Erasmus+ 

programa, množico študentskih in mednarodnih projektov, z izvajanjem 

mednarodnih konferenc, z izdajanjem znanstvenih monografij in z dvema v 

mednarodnih bazah indeksiranima znanstvenima revijama. 

 

FOŠ je prava akademija – torej skupnost študentov in profesorjev. Imamo vse 

kar imajo velike fakultete in delamo vse kar delajo velike fakultete. Ob tem smo 

še posebej veseli, da večino stvari delamo drugače – poskušamo pač biti čim 

bolj verodostojni naši zavezanosti k akademski odličnosti. 

 

V enajstih letih smo prehodili kar dolgo pot in ob tem smo najbolj ponosni na 

naših 78 diplomiranih organizatorjev, 44 magistrov menedžmenta kakovosti in 

31 doktorjev znanosti. 

 

Spoštovani, 

 

danes želimo vso vašo pozornost in naklonjenost usmeriti v naše današnje 

slavljence – (…..pogled…..) v vas, drage naše diplomantke in diplomanti, ki 

ste nam pred leti s svojim vpisom v študijske programe menedžmenta 
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kakovosti izkazali svoje zaupanje. Pomagali ste nam udejanjiti naše 

akademsko poslanstvo in  naš slogan: FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost ter 

ob tem tudi sami razvili svoje ustvarjalne potenciale in izboljšali svoje 

kompetence. Verjamemo, da ste ob tem tudi osebno zrasli, postali za delček 

bolj modri ter da ste v vašem poslovnem okolju tudi pridobili nove priložnosti 

za profesionalni razvoj. Če na njih še čakate, potem vam želimo, da v novih 

izzivih prepoznate dodatne priložnosti za osebni razvoj in izboljšanje kakovosti 

vašega delovnega in osebnega življenja. 

 

In ker je življenje definirano kot »proces spoznavanja samega sebe za dobrobit 

drugih«, želim posebej poudariti, da se učenju pripisuje največje »zasluge« za 

»spoznavanje samega sebe«. Na FOŠ smo v vsakem od vas, drage naše 

diplomantke in diplomanti, videli vaš napredek, vas ob tem spodbujali, skupaj 

z vami iskali dobre, boljše oziroma najboljše odgovore na vaša raziskovalna 

vprašanja, vas v »ciljnih ravninah« pred diplomiranjem animirali k oblikovanju 

vaših ustvarjalnih presežkov ter se z vami veselili ob uspešnih zagovorih.  

In ti zagovori so bili vedno priložnost za občudovanje vaših diplomskih, 

magistrskih in doktorskih nalog, vaših razmišljanj in s tem tudi ugotavljanja, da 

ste  v času študija  naredili zelo opazne korake na poti od kakovosti do 

odličnosti vaših strokovnih in osebnostnih kompetenc. 

 

V drugem delu, prej omenjena definicija življenja, govori o prispevanju k 

dobrobitu drugih. V vaših diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah je ta 

dobrobit drugim jasno predstavljena in tudi posebej izpostavljena. Letošnja 

generacija, ki bo danes slavnostno prejela listine o pridobitvi naslova 

diplomirani organizator, je v svojih diplomah raziskovala večplastne vidike 

odličnosti vodenja, prometne varnosti, inoviranja procesov, sistemov vodenja, 

prestrukturiranja organizacij, dobrega počutja, osredotočenosti v odjemalce ter 

orodij kakovosti. 
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Letošnji magistri menedžmenta kakovosti so raziskovali načine optimiranja 

modelov certificiranja proizvodov, motivacije zaposlenih, inovativnosti 

organizacij ter obvladovanja sprememb. 

 

Doktorji znanost letnika 2019 so s svojimi prispevki k znanosti v dobrobit 

izboljšanja kakovosti življenja razvijali nove modele na področjih pripadnosti 

zaposlenih, vzdržnega upravljanje s pitno vodo, kakovosti bivanja 

starostnikov, prehranskih terapij, intuitivnega odločanja ter dolgotrajne oskrbe. 

 

Hvala vam za vaša »zrna odličnosti«.  

 

Spoštovani, 

 

čaka nas prijeten, glasbenih užitkov in prijetnih srečanj poln večer. Prepustimo 

se mu. Ob bližajočih prazničnih dneh pa vam želim odločnosti in odličnosti 

polno leto 2020. 

 


