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Z odgovornostjo in akademsko integriteto do znanja in odliEnosti!
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UVOD

Namen  strategije I.e  dolo6iti  pot  do  cilj.a,  do  vizije,  ki  smo jo  skupaj.  izoblikovali  in  sprejeli.  V

vizij.i,  ki sicer zaj.ema en sam stavek, j.e zajet kompleksen sistem ciljev. Strmimo k akademski in

poslovni  odli€nosti  ter  si  Zelimo  biti   kredibilen   in  zanesljiv  partner  na   multidisciplinarnem

podro€ju   organizacij.e   in   managementa.   Kredibilni   Zelimo   biti   do   vseh   deleznikov,   to   so
5tudentje  in  §irse  mednarodno  okolje,  ter  do  nas  samih,  kar  zaj.ema  skrb  za  medsebojne
odnose in dobro po€utje raziskovalcev in strokovnih sodelavcev.

Fakulteta  za  organizacij.ske  vede  Univerze  v  Mariboru  (v  nadalj.evanju  FOV  UM)I.e  zasnovala

svojo  razvoj.no  strategij.o   na  osnovi  samo-evalvacijskega   procesa   na   Univerzi  v  Mariboru,
nacionalne   institucionalne   akreditacij.e   in   mednarodne   akreditacije   ECBE   ob   upostevanju

svojih  prednosti, slabosti, priloznosti  in tveganj.

Strategij.a  Fakultete  za  organizacijske vede  Univerze v  Mariboru  2017-2022 je  nasa  zaveza  in
na§e vodilo skozi 5estletno obdobj.e.

2            posLANsrvo, viziiA, VREDNOTE

2.1       posLANsrvo

Poslanstvo FOV UM je, da kot druzbeno koristna organizacija prispeva k razvoju okolj.a, s tern
da   v   doma€em   in   v   mednarodnem   prostoru    na   vsebinskih   podro€jih:   organizacij'e   in
managementa,   inzeniringa   poslovnih   in   delovnih   sistemov,   kadrovskega   managementa,
okolj.skega  managementa,  managementa  kakovosti,  kvantitativnih  metod  v  organizacijskih
vedah, informacij.skih sistemov ter na drugih vsebinskih  podro€jih, po mednarodno priznanih
na€elih   kakovosti   v  visokem   Solstvu   in   uvelj.avljenih   modelih   poslovne  odli€nosti   izvaja
znanstveno-raziskovalno   dejavnost,   visokosolsko   izobrazevanj.e   §tudentov,   vsezivljenj.sko
izobrazevanje in usposabljanje, svetovanje,  konferen€no dejavnost, zaloznisko dejavnost ter
druge dej.avnosti visoko5olskih zavodov.

2.2         VIZIJA

Biti  -   po  akademski  in  poslovni  odli€nosti,  kredibilnosti  do  §tudentov,  zaposlenih  in  okolj.a  -

mednarodno prepoznana  akademsko avtonomna  visokosolska  institucija  in  zaneslj.iv partner
na   podro€jih:   organizacije   in   managementa,   inzeniringa   poslovnih   in   delovnih   sistemov,

kadrovskega       managementa,       okoljskega      managementa,       managementa       kakovosti,
kvantitativnih metod v organizacijskih vedah in informacij.skih sistemov.

2.3         VREDNOTE
Vrednote FOV UM so:

•     druzbena odgovornost za trajnostni razvoj.,

•      kredibilnost, eti€nost in transparentnost do 5tudentov, zaposlenih  in okolja,
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•      akademska  odli€nosti  pri  izvaj.anju  visoko5olske  dej.avnosti  in  poslovna  odli€nost  pri

izvajanju  poslovnih funkcij,
•     akademska   svoboda zaposlenih, zunanjih sodelavcev in 5tudentov,

•     zaposljivost diplomantov,

•      humanizem, odprta druzba, €lovekove pravice in enake moznosti.

3              POLOZAJ  FAKULTETE ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Fakulteta za organizacij.ske vede j.e €lanjca  Univerze v Mariboru.  Locirana j.e v Kranju. S skoraj

5estdesetletno     tradicijo     na     podro€ju     izobrazevanja     in     znanstvenega     raziskovanja
organizacij.skih   znanosti  I.e   edinstvena   institucija   ekspertnega   in   managerskega   znanj.a   v

organizacijah.

FOV  UM   izvaja  vse   svoje   §tudijske   programe  v  skladu   z   na€eli   bolonjskega   procesa.   Na
izobrazevalnem   podro€ju   pokrivamo   teorij.o   in   prakso   inzeniringa   poslovnih   in   delovnih

sistemov, organizacij.e in  managementa kadrovskih in izobrazevalnih sistemov ter organizacije
in  managementa  informacij.skih  sistemov.  Vzpostavlj.ene  ima  stike  s  §tevilnimi  institucij.ami

doma in v mednarodnem okolju, kj omogo6ajo sodelovanje na podro€ju izmenj.ave 5tudentov,
na   podro€ju   raziskovalnega   dela,   povezovanj.e   pri   organizacij.i   doma€ih   in   mednarodnih

dogodkov.

3.1         PREDNOSTI

FOV UM zdruzuje 5tevilna  podro€ja s €imer lahko ponuja svojim §tudentom Sirok nabor znanj,
kompetenc in  interdisciplinarni §tudij.,  ki  lahko izobrazuje za ve€ sorodnih  poklicev.  Podobnih

izobrazevalnih  institucij. v tujini  ni veliko, obstajata Foku/ref orgcrn/.zcrc/.on/.h ncJuko,  Unv/.erz/tet

Beograd   .ln   Fakultet   organizacije   i   informatike,   SveuEili5te   v   Zagrebu,   s   kater.ima   FOv
UMsodeluje.

S    svojo    pestro    ponudbo    izobrazevalnih    storitev   se    prilagaj.a    §tudentom    in    zunanjim
naro€nikom izobrazevanj..  FOV uM  izvaja Studij.ske programe na  interdisciplinarnem  podro€ju

organizacijskih   znanosti.   Studij.ski   programi   zagotavlj.ajo   kompetence   znanj.a   za   potrebe
zaposlovanja  diplomantov  na  trgu  dela.  Velik  potencial  za  razvoj  5tudijskih  programov j.e  na

strani  habilitiranih  in  kompetentnih  visokosolskih  u€iteljev  in  sodelavcev.  Magistrski  5tudijski

programi  FOV UM  imajo mednarodno akreditacijo  ECBE.

Pomembna  prednost I.e tradicija;  FOV UM je bila  ustanovljena  leta  1958.  Leta  1975,  ko je bila
ustanovlj.ena Univerza v Mariboru, je bila  FOV UM ena  izmed ustanovnih €lanic. FOV uM se je

uveljavila  kot  institucij.a,  ki  razvij.a  organizacij.ske  znanosti.  Prednost  pred  novimi  institucij.ami

ima  v  Ze  zgrajeni  infrastrukturi  in  diplomantih,  zaposlenih   na  vidnih  ter  najodgovorne|.§ih

delovnih   mestih.   Na   FOV  UM  so  dobri   medseboj.ni  odnosi   med  zaposlenimi  ter  pozitivna
komunikacija tako na vertikalni  kot na  horizontalni  ravni.

S  svoj.imi  62  zaposlenimi  predstavlja  najve€j.o  koncentracijo  znanj.a  na  Gorenjskem,  kjer  ima

sedez   kot   edina   univerzitetna   institucija.   Locirana   j.e   v   mestu   Kranj,   ki   je   kulturno   in
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gospodarsko   sredi56e   Gorenj.ske.    Kranj   je   €etrto   najve€je   mesto   v   Republiki   Sloveniji.
Prizadevali  si   bomo   izkoristiti  geografske   prednosti   skupaj   z   namestitveno   infrastrukturo

(§tudentski  dom)  in  s  5portno  infrastrukturo  v  neposredni  blizini  FOV  UM  (§portna  dvorana,
ledena dvorana,  bazen, smu€arska skakalnica ,... ), da bi postali vrhunskim 5portnikom  prijazna

fakulteta in §e naprej krepili sodelovanje z Mestno ob€ino Kranj  in celotnem  lokalnem okolju.

Prednosti  pri  inovativnem  razvoj.u  dela  s  Studenti  in  na  znanstvenem  podro€ju  predstavljajo

pogoji za delo, prostorski pogoji, oprema, knj.iznica, vklju€enost Studentov v procese in organe
upravlj.anj.a  za   enakopraven   in  vzaj.emen  odnos.  Znanstveno   raziskovalno  delo  zaposlenih
temelj.i  na  eti€nih  na€elih, je  druzbeno  odgovorno  naravnano ter  usmerjeno  na  raziskovanje
Sirse perspektive organizacij.skih znanosti.

FOV uM  ima vzpostavljene 5tevilne mednarodne sporazume,  ki omogo€ajo  mobilnost osebj.a
in §tudentov ter posledi€no vi§jo kakovost pedago5kega  in znanstveno  raziskovalnega dela.

3.2         SLABOSTI

Zgolj.  sistem  proj.ektnega  financiranja  ne  zadostuj.e  in  lahko  ustvarja  neustrezno  razlikovanj.e
med  znanstvenimi  podrocji,  predvsem  pa  ustvarja  nestabilno  financiranj.e,  ki  ne  omogo€a
celostnega na€rtovanja.

Izziv za  uveljavljanje regionalnih  interesov predstavlj.a  dislociranost,  saj je ve€ino  izobrazevanj.

in sestankov, organiziranih s strani  univerze, v Mariboru. Sodelovanje z drugimi €lanicami  UM

predstavlja   poseben   izziv.   FOV   UM   svoj.im   Studentom   zagotavlj.a   obstudijske   dej.avnosti
samostojno, na  lokalnem nivoj.u.

Kontinuirano  pozornost  je   potrebno  namenjati   prehodnosti   in  traj.anju  Studij.a,   kakovosti
§tudij.skega  procesa   (zagotavlj.anje  spodbudne  §tudentske  klime,   usposoblj.enosti   u€itelj.ev,

posodablj.anj.e metod §tudij.a, zagotavljanj.e opremljenosti u6nega okolja, ustreznega razmerja
med  Stevilom  u€iteljev  in  §tudentov,  povezovanje §tudija,  raziskovalnega  dela  in  prakti€nega
usposabljanj.a), pove€evanju  prepoznavnosti in   zaposlj.ivosti diplomantov.  Pomembna je skrb
za  strukturo vpisa  v  posamezne  programe  in  skrb  za  karierno  pot diplomantov po  zaklju€ku
5tudij.a.  Potrebno je ugotavljati  in zmanj.§evati razdroblj.enost Studijskih  programov.

Na  FOV UM zaznavamo problem velikega deleza fiktivnega vpisa,  ki  posledi€no vpliva tudi  na

slabsi  rezultat prehodnosti  iz  1. v 2.  Ietnik Studija.

Zaznana  I.e  neenakomerna  porazdelitev  znanstveno  raziskovalne  dej.avnosti  po  katedrah  in
5ibko  mednarodno  sodelovanj.e  predvsem  pri  izmenjavah  na  FOV  UM.  Pove€ati I.e  potrebno
aktivnosti  pri  prijavi  projektov  s  strani  zaposlenih,  ki  so  sicer  azurno  obve5€eni  o  razpisih

doma6ih   in   mednarodnih   projektov.   Zaradi   okrnj.enih   finan€nih   sredstev   so   zmanj.Sane
moznosti pedagoskih sodelavcev pri znanstveno raziskovalni dej.avnosti.
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3.3          PRILOZNOSTI

FOV   uM   mora   pridobiti   ve€   sredstev   s   strani   Republike   Slovenije   in   Evropske   Unije   za

raziskovalno-razvojne       programe       in       opremo.       Pospe§evati      I.e       potrebno       prenos
znanstvenoraziskovalnih  dosezkov v okolje  na  osnovi  mrezenja  s  partnerskimi  organizacij.ami
v regiji  in  §irse.

Izpeljati je potrebno  prenovo §tudij.a  z  ustreznej.5im  upo§tevanjem  dej.anskih  potreb okolja,  s

€imer bo Studentom  zagotovlj.ena  visja  stopnj.a  usposoblj.enosti  za  delo.  Pri  tern vidimo  velik

potencial v vsezivljenj.skein  u€enj.u  in  5irj.enj.u  ponudbe  na tuje trge.

Priloznost  povezovanj.a  s  podjetj.i  je   na   eni  strani  v  prepoznavnosti   na   drugi  strani   pa  v

spodbujanju    dodatnih    finan6nih    sredstev,    ki    lahko    omogo€ijo   ve€j.o    rast    znanstveno
raziskovalne dejavnosti.

Mednarodna  prepoznavnost  je  priloznost  za  nova  partnerstva  in  projekte.  Ravno  tako  je
5tevil€nejse  vklj.u6evanje  v  doma€e  in  mednarodne  proj.ekte  ena  izmed  priloznosti,  ki  bodo
uvrstile   FOV   UM   na   zemlj.evid   bolj   prepoznavnih   institucij   na   podro6j.u   visokosolskega

izobrazevanj.a.

Uporabo novih tehnologij in znanja vidimo kot gonilno silo pri izhodu iz trenutne gospodarske
krize.

3.4         TVEGANJA

Samostojnost  pri  odlo€anju  j.e  delno  omejena  v  okviru  Univerze  v  Mariboru.  Tveganj.e  za
avtonomni razvoj predstavlja  nestabilno in  neustrezno financiranje Studijske dej.avnosti.

Delujemo v globalnem dinami€nem okolju, ki se mu I.e potrebno prilagaj.ati. Studijski programi

se  morajo  prilagaj.ati  novim  razmeram  na  trgu  v  kratkih  €asovnih  obdobjih,  da  ne  prihaja  do
zaostaj.anj.a   za   konkurenco.   Spremembam  v  okolju   mora   slediti  tudi   strukturna   piramida

pedagoskega kadra.

Stevilo   visoko5olskih    institucij    v    Republiki    Slovenij.i   I.e   v   zadnjih    letih    hitro    nara§€alo.

Demografski  trend,  zaradi  katerega  se  pri€akuj.e  upad  vpisa  Studentov v  Republiki  Slovenij.i v

prihodnj.ih  letih, j.e  dodaten  razlog za  skrb  pri  zagotavlj.anj.u  vpisa  v  bodo€e.  Za  zagotavljanj.e
konkuren6nosti   vodilni    polozaj   v   regiji    ni   dovolj.    upad   vpisa   je   lahko   tudi    posledica

vsesplosnega upada  interesov dijakov za nadalj.evanj.e §tudija na fakultetah.

Finan€na  kriza j.e  zmanj.gala  moznosti  gospodarstva  za  financiranje  razvojih  in  izobrazevalnih

dej.avnosti.  Prav tako je vplivala na finan6ne zmoznosti posameznikov in njihovih druzin, kar je

opazno pri trendu vpisa  na  izredni  5tudij..

V  izogib  novim  tveganjem je  potrebno  okrepiti  stike  z  diplomanti  in  potencialnimi  naro€niki

raziskav.   Pove€ati   I.e   potrebno   mobilnost   kadra   kot   enega   izmed   na€inov   zagotavlj.anj.a

kakovosti dela.
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4             AKADEMSKE uSMERirvE

4.1 Izobrazevalna dejavnost

V   pogledu   pedago5kega   dela   bomo   redno   evalvirali   in   pripravljati   spremembe  5tudijskih

programov,  ki  bodo  usklaj.eni  s  pri€akovanj.i  trga  dela.  Glavni  atribut I.e  znanje  diplomantov,
magistrantov in doktorandov.  FOV UM se zavezuj.e izvaj.ati izobrazevalno dejavnost z ustrezno

stopnjo    kakovosti    in    ustvarjati    znanje,    uporabo    in    prenos    znanj.a    ter    mednarodno

primerljivost. Zagotavljanje razmer za nemoteno delo in 5tudij I.e klju6nega  pomena.
FOV  UM  bo  kontinuirano  izbolj.5evala  obstoje€e  §tudijske  programe,  ki  bodo  sledili  trendom

razvoj.a   organizacij.skih   znanosti.   5tudij.ski    programi    bodo   omogo€ali   celostno   ponudbo

izobrazevanj  kot osnovo razvoja znanosti  in druzbe v ozjem  in §ir§em okolj.u.

Strate§ka izhodi§€a:
-      redne spremembe §tudij.skih programov na vseh stopnjah studij.a,
-      spodbuj.anje  kakovosti  pou€evanj.a  z  izvedbo  rednih  delavnic  s  podro€j.a  visoko5olske

didaktike,
-      uporaba in  razvoj novih metod pou€evanja,
•      pove6anje prehodnosti  in znizanje stopnja fiktivnega vpisa,
-skraj.Sanje   6asa studija  in zagotavlj.anje boll.§e zaposlj.ivosti  diplomantov.

4.2 Znanstveno raziskovalna dejavnost

FOV  UM  se zaveda,  da  znanstveno  raziskovalno  delo  raziskovalcev,  visoko§olskih  u€itelj.ev  in

sodelavcev ter  Studentov  vodi  do  novih  spoznanj  in  re§itev.  Potrebno je  pove6ati  obseg  in
kakovost   znanstveno   raziskovalnega   dela   in   zmanj§ati   razlike   v   doseganj.u   znanstvene

odli€nosti med posameznimi katedrami. S prijavami na projekte, mednarodnim povezovanj.em
in zadostno koncentracij.o virov je potrebno dosegati vrhunske rezultate.
FOV  UM  bo  podpirala  akademsko  odli€nost  na  podro€ju  znanstveno  raziskovalne  dej.avnosti
in  spodbujala  vi§jo  stopnjo  pridobivanja  finan€nih  sredstev  in  nacionalnih  in  mednarodnih

projektov.  Podpirala bo enakopravno vklju€evanje zaposlenih v skupni  raziskovalni prostor.

Strate§ki cilji:
-      zadrzanje    sedanjih    in    pridobivanj.e    novih    doktorskih    5tudentov    po    §tudij.u    na

podoktorskih  projektih,
-      povezovanje z gospodarstvom preko aplikativnih  in temelj.nih  proj.ektov,

-      pove€anje §tevila objav v revij.ah s faktorjem vpliva,
-      krepitevznanstvene odli€nosti,

-      skrb za trajnostni  in druzbeno odgovorni razvoj organizacij.skih znanosti,

-      razvoj  laboratorijevna  FOVUM,
-      povezovanj.e visoko§olskih  u€itelj.ev in sodelavcevter raziskovalcev v smeri odli€nosti,

-       izbolj.§anje   prepoznavnosti   FOV   UM   v  Slovenij.i   kot  vodilne  fakultete   na   podro€j.u

razvoja organizacijskih znanosti.
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4.3 Zaposleni

FOV UM  bo stremela  k visji stopnji strokovnega  in  osebnostnega  razvoja vseh zaposlenih ter
spodbuj.anju nj.ihove ustvarjalnosti ter kriti€ne presoje. Akademska integriteta, odgovornost in
medseboj.ni odnosi zaposlenih so klju€ do odli€nosti zaposlenih  na vseh podro€jih.

Strate§ki cilji:
-       usposabljanj.e,  izpopolnj.evanj.e  in  pridobivanj.e  izkusenj.  pedago§kih  in  nepedagoskih

sodelavcev doma  in preko mednarodnih  izmenjav,
-      krepitev pedago§ko andrago§kih  kompetencvisoko§olskih  u€itelj.ev in sodelavcev,
-      sledenjevrednotam in eti€nim praksam,
-      skrb za socialnovarnostzaposlenih,
-      skrb za promocij.o zdravj.a  in varstva pri delu,

-      skrbza razvoj  kulturedela.

4.4 §tudenti

Na  FOV  UM  bo  skrb  usmerj.ena  v  stalno  in  odprto  komunikacij.o  s  5tudenti.  Studenti  bodo
vklj.u€eni  v  organe  upravlj.anj.a,  kjer  bodo  sodelovali  pri  razvoju  izobrazevalne  in  znanstveno

raziskovalne dej.avnosti. Studijski  programi  bodo  inovirani  z  namenom  razvoja  kompetenc,  ki

bodo 5tudentom omogo€ale hiter vstop na trg dela.

Strate§ki cilji:
-      sodelovanj.e §tudentov pri spremljanju  kakovosti  izobrazevalne dej.avnosti,
-      spodbujanje mobilnosti §tudentov na podro€j.u 5tudij.a in praks,
-      skrb za vklju€enost vseh 5tudentov v sistem strokovnih praks,
-      aktivna participacij.a studentov pri znanstveno raziskovalnih  dejavnostih,

-      spodbuj.anj.e ob5tudij.skih dejavnosti,

-      uvaj.anje §tudentov demonstratorjew izobrazevalne procese.

4.5 Lokalno okolje

FOV  UM  bo  povezala  ozje  lokalno  okolje  v  skupni  izobrazevalni,  §portni,  kulturni  prostor,  s

6imer  bo  spodbuj.ala  visj.o  stopnj.o  znanja  in  tesnej.§e  povezovanje  mladih.  Spodbujala  bo
sodelovanje z gospodarskimi, negospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter prenos znanja
k uporabnikom znanja.

Strate§ki cilji:
-      povezovanj.e izobrazevalnih organizacij. v kampus zlato polje,

prij.ava  na skupne proj.ekte z delezniki  iz ozjega okolj.a,
sooblikovanj.e dogajanja na  izobrazevalnem, socialnem,  kulturnem in §portnem

podro€ju'
krepitev vloge kariernega centra in  povezovanje delodajalcev,
vzpostavitev in  izvaj.anje aktivnosti alumni  kluba,

vklj.u€evanj.e v razvoj. medseboj.nih odnosov z ozjo in 5ir§o lokalno skupnostj.o.
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4.6 Mednarodna prepoznavnost in internacionalizacija

FOV   UM   bo   5irila   sodelovanje   s  tujimi   institucij.ami   v  okviru   partnerstev   in   mrez   preko

mobilnosti  zaposlenih  in  Studentov.  Na  ta  na€in  bo  vzpostavljala  sistem  izmenjave  znanja,

praks,  pedagoske  in  znanstveno  raziskovalne  infrastrukture.  Svoj.e  Studijske  programe  bo
pozicionirala   v   mednarodnem   okolju   z   namenom   pospe§itve   ve€j.ega   §tevila   vpisa   tuj.ih
§tudentov.

Strate5ki cilji:
-      spodbuj.anje izvedbe pedagoskega procesa v tujem jeziku,
-       organiziranj.e poletnih Sol,

-      porast stopnj.e mobilnosti zaposlenih  in studentov,
-      vklj.u€evanj.e v mednarodne raziskovalne mreze,

-      razvoj skupnih studijskih  programovstujimi fakultetami.

4.7 Kakovost

FOV UM  bo delovala  glede  na  standarde  odli6nosti  na  podro€j.u  izobrazevanj.a  in  znanstveno
raziskovalnega dela.  Delovanje bo usmerjeno v razvoj.  kulture celovite kakovosti.

Strate§ki cilji:
-      vzpostavitev sistema spremlj.anja  in zagotavlj.anja kakovosti  EFQM,
-      redno izvajanj.e rednih  letnih  razgovorov,

-      pomo€ pri na€rtovanju  kariere posameznika,
-      pridobitev mednarodne akreditacij.a studij.skih  programov.

4.7 lnfrastruktura FOV UM

FOV   UM    bo   z   u€inkovitim   vodenjem,   obvladovanjem   procesov,   vodenjem   zaposlenih
zagotavljala  uspe§no poslovanje fakultete.

Strate§ki cilji:
-      povezovanje   z   ozjim   lokalnim   okoljem   v   smeri   izgradnje   izobrazevalno-Sportno-

kulturnega kampusa,
-       povezovanje s sir§im okolj.em v slovenij.i (druge izobrazevalne institucije, delodajalci),

-      optimiziranj.e delovanja organizacijske strukture,
-      transparentno vodenj.e in odlo6anj.e,
-      na€rtovanje in  izvedba energetske sanacije stavbe,
-      krepitevvloge kariernega centra  FOV UM.

4.8 Promocija

Marketinske   aktivnosti   in   promocija   so   neizogibni   del   prezivetja   izobrazevalnih   institucij..

Strategija  promocij.e je  del  celostne strategije  marketinga,  ki  v osnovi  predvideva  predvsem
obve§€anje,    komunikacij.o,    opominj.anj.e   ter   spodbujanje   cilj.nih   I.avnosti.    FOV   UM   vodi

strategij.o  promocije v smeri  pozitivne  komunikacije s svojimi obstoj.e€imi §tudenti  in  usmerj.a
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potrebe   po   spodbuj.anj.u   vpisa    novih   §tudentov.    FOV   uM    mora   graditi    in   vzdrzevati
prepoznavnost ter zavedanj.e o Studij.skih programih, ohranj.ati zvestobo svojim diplomantom,
spodbuj.ati vpis  novih  §tudentov,  komunicirati  z delezniki v svojem okolj.u.

Strate5ki cilji:
-      izvajanj.e promocijskih aktivnosti na srednj.ih solah,

-      formiranje mreze prepoznavnosti z organizacij.ami,

-      izvaj.anje ogla§evanj.a preko socialnih omrezij.,

-      pospe§evanj.e vpisa s pomo€jo izvaj.anja izobrazevanj. za dijake,
-      organiziranje dogodkovza ozje in sir§e okolj.e,

-      vzdrzevanje komunikacije z diplomanti preko alumni kluba,

-       sodelovanjez  lokalnimi  medij.i.

5              AKCIJSKI  NA€RTI

Akcij.ski na€rti  na podlagi Strategije  Fakultete za organizacij.ske vede pripravi vodstvo  FOV UM

za obdobje dveh  let.

Akcijski  na€rt mora zajemati:

•      analizo  realizacij.e  ciljev  iz  akcijskega  naErta  za  preteklo  obdobje  (na  podlagi  poro6il

odgovornih teles oz. posameznikov)
•      konkretne merlj.ive cilj.e in  ukrepe za doseganje le-teh za naslednje obdobje

•      kazalnike spremljanja doseganja ciljev

•      izvaj.alce posameznih  aktivnosti oz.  nalog

•     odgovorna telesa oz. posameznike za izvedbo posameznih aktivnosti oz. nalog

•     €asovne roke za  izvedbo posameznih aktivnosti oz.  nalog

•     €asovne  roke  poro€anja  odgovornih  teles oz.  posameznikov o doseganju  zastavlj.enih

ciljev

•      potrebne  vire   za   doseganje   zastavljenih   ciljev   (kadri,   Studenti,   pravilniki,   finance,

prostori, oprema  ipd.)
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