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Sistem vodenja
kakovosti

Spletna prijava:
www.fos.unm.si

 Certifikat za interne presojevalce SVK po ISO 9001
 Mreženje z odličnimi strokovnjaki kakovosti
 Ogled najboljših praks TPV, TRIMO, UE NM
 Seznanitev s standardom ISO 9001
 Izboljšanje kakovosti dela
 6 ECTS točk
Vljudno vabljeni!
 Izboljšanje kakovosti dela

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja««; prednostne
usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

VSEBINA

IZVAJALCI

PONEDELJEK | 4. 6. 2012
Odprtje in nagovor dekana
SVK po zahtevah ISO 9001
Vzpostavitev SVK
po zahtevah ISO 9001
TOREK | 5. 6. 2012
Notranje presoje SVK – 1. del
Poslovnik kakovosti
ČETRTEK
| 7. 6. 2012
NA
Študij primera SVK –
Trimo d.d. (ogled)
TQM kot sodobna filozofija vodenja
PETEK | 8. 6. 2012
Notranje presoje SVK – 2. del

INFORMACIJE
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Fakulteta za organizacijske študije
Novi trg 5, 8000 Novo mesto
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PROGRAM*

1700-1715
1715-1945
2000-2100
1600-1915
1930-2100
1600-1900
1915-2045
1600-2100

OLETNA ŠOLA FOŠ 2012

POLETNA ŠOLA FOŠ 2012

Z udeležbo na poletni šoli želimo prispevati predvsem k razvoju
naslednjih kompetenc:
 Poznavanje in razumevanje filozofije, pristopov, modelov,
 orodij in standardov celovite kakovosti ter usposobljenost za
njihovo uporabo v praksi.
 Poznavanje in razumevanje procesov, procesno zasnovane
organizacije ter sposobnost obvladovanja nenehnega izboljševanja.
 Poznavanje in razumevanje avtopoetičnega koncepta obvladovanja
kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju
planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja.
 Sposobnost prepoznavanja, obvladovanje in nenehnega
izboljševanja procesov v organizaciji ter njihove povezave v celovit
sistem procesov.
Prepletala se bodo najsodobnejša teoretična spoznanja mednarodnih
predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih
organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker
bo ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi
praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Trimo
d.d., TPV d.d. in Upravna enota Novo mesto) smo prepričani, da boste
udeleženci poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

dr. Mišela Mavrič (Cyprus University of
Technology, Dep of Hotel and Tourism
Management)
doc. dr. Jasminka Samardžija (Visoka poslovna
škola Libertas)

POLETNA ŠOLA FOŠ 2012

Poletna šola 2012, ki jo organizira Fakultete za organizacijske študije v
Novem mestu, je namenjen vsem študentom, ki si želijo hitreje
napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih
zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja
kompetenc iz področja vodenja kakovosti.

doc. dr. Davorin Kralj (ART-K d.o.o)
mag. Bojan Tomšič (Kakovost 2000 d.o.o.)
mag. Uroš Gunčar (Nets d.o.o.)
Peter Merljak (Bureau Veritas d.o.o.)
Matej Jevšček (TPV d.d.)
Zdenka Bajuk (Upravna enota Novo mesto)
Polona Briški (Trimo d.d.)
Franci Štupar (Adria mobil d.d.)
mag. Karmen Gorišek (Racio razvoj d.o.o.)

PONEDELJEK | 11. 6. 2012
Notranje presoje SVK – 3. del
1600-1915
Poslovna uspešnost in kakovost poslovanja
1930-2100
TOREK | 12. 6. 2012
Študij primera SVK – TPV d.d. (ogled) 1600-1900
Sociološki vidiki novih tehnologij
1915-2045
in vpliv na delovanje organizacije
SREDA | 13. 6. 2012
Notranje presoje
NA SVK –
1600-1830
preverjanje znanja
1845-2015
Od kakovosti do odličnosti
ČETRTEK | 14. 6. 2012
Študij primera SVK – UE NM (ogled)
1600-1830
HRM kot ključni proces pri TQM
1845-2015
Zaključek in nagovor dekana
2015-2030
Večerja in neformalno druženje
2030-2200

Prijave sprejemamo na spletni stani poletne šole do 1.junija 2012.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa

