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Prof. dr. Maja Fošner, s 14. aprilom 2021 ste prevzeli vodenje Fakultete za logistiko. Kaj je tisto, kar vas bo pri vodenju vodilo?
Najprej se želim vsem volilkam in volilcem zahvaliti za podporo ter izraženo zaupanje. Vem, da so pred nami veliki izzivi, vendar verjamem, da
bomo s skupnimi močmi dosegali napredek za vse nas, predvsem za fakulteto in posledično Univerzo v Mariboru ter logistiko kot znanstveno
vedo. Moje vodilo je in bo predanost, motiviranost, srčnost, timsko delo in objektivost.
V svojem programu ste izpostavili kar nekaj ciljev, ki bodo smernice vašega dekanovanja. Če se najprej dotaknemo
najpomembnejšega, študentov in izobraževalne dejavnosti. Kaj ste si zadali na tem področju?
Študenti so naši najpomembnejši partnerji in sogovorniki, trudimo se, da jim v času študija damo kompetence za dobre logiste in uspešno
kariero. Ti, kot diplomanti, dajejo izjemen pečat na področju logistike in oskrbovalnih verig. Namreč ti predstavljata steber gospodarstva in
sta hkrati del hitrega razvoja in prilagajanja vedno novim ter spreminjajočim družbenim razmeram. Zato si bom prizadevala za nenehno
posodabljanje naših študijskih programov, ki bodo dosegali mednarodne kriterije kvalitete, za odlično okolje, kjer bodo študenti z veseljem in
motivirano osvajali vso znanje ter s svojim doprinosom tudi odkrivali nove ideje in bomo na ta način lahko ogromno doprinosli v zakladnico
znanja.
Logistika je ena najhitreje spreminjajočih panog, ki je podvržena tako tehnološkemu razvoju kot spreminjajočim načinom
poslovanja (tudi kot posledica Covid-19, ki bo najverjetneje trajno spremenil poslovne modele). Kako se na fakulteti odzovete
takšnim spremembam, od kje črpate informacije in kako jih vključujete v študijske programe?
Menim, da se moramo prilagajati novostim in spremembam in prav je tako. Na fakulteti se zelo hitro odzovemo vsem dogodkom in
tehnološkemu razvoju.
Za logistiko kot panogo je turbulento obdobje, zgodil se je Covid, ki je zamajal svetovno gospodarstvo in neke do tedaj bolj ali manj utečene
poslovne prakse obrnil na glavo. Nato se je v marcu zgodila še nesreča v Sueškem kanalu, ki je še dodatno otežila poslovanje in praktično
ohromila dostave, posledice pa se bodo najverjetneje kazale še nekaj časa. S sledenjem aktualnim dogodkom in trendom se prilagajamo tudi
na fakulteti. Tako smo se več kot uspešno in tudi praktično čez noč preselili v spletno okolje in brez zapletov izpeljali učni proces, pri čemer so
sodelavci izkazali veliko stopnjo prilagodljivosti, kreativnosti in inovativnosti, kar kot ključne kompetence sodobnega logista, prenašamo tudi
na naše diplomante.
Predvsem je torej potrebno biti čim bolj informiran, informacije so namreč tiste, ki nas vodijo naprej, da se lahko razvijamo. Vključevanje
digitalizacije, robotizacije, IKT tehnologije, in še bi lahko naštevala, v vsebine naših študijskih programov predstavlja odličnost fakultete.
S tem želim s svojimi sodelavci nadaljevati in menim, da bomo pripravljeni na prihodnost.

Foto: Srečanje upravnega odbora ECBE
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Seveda ne moremo mimo ustvarjanja novega logističnega
znanja. Pomembno vlogo v ustvarjanju le-tega igrajo tudi
naši raziskovalci in laboratoriji. Na kakšen način boste skrbeli
za nadaljnji razvoj laboratorijev in raziskovalnega dela na
fakulteti?
Vsekakor bom podpirala in si močno prizadevala za nadaljnji razvoj
laboratorijev. Želim si, da se raziskovalci med seboj povezujemo, saj
bomo le na ta način lahko produktivni. Spodbujati želim vsakega
raziskovalca, da bo z motiviranostjo iskal nove ideje in s tem bomo
ustvarjali mozaik zgodbe fakultete in logistike. Pri tem pa bom
spodbujala naše nadobudne študente k soustvarjanju tega razvoja.
Narava logistične panoge zahteva vpetost tako v
Foto: Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki
mednarodno kot poslovno okolje, saj lahko le na ta način
uspešno izmenjujemo in nadgrajujemo logistično zakladnico znanja. Na kakšen način boste pristopili h krepitvi odnosov s
poslovnim okoljem? Kako pomembno je sodelovanje s SLZ in ELA?
Fakulteta že zelo dobro sodeluje z gospodarstvom. Želim si, da se ti odnosi še bolj okrepijo. Saj lahko le na ta način dobimo resnično povratne
informacije o trendih in kakšne kompetence naši diplomanti potrebujejo za odličen vstop na trg dela. Zato želim vključavati v študijski proces
gostujoče strokovnjake, tudi naše diplomante, saj bodo študenti lahko že tekom študija dobili nekakšen vpogled v realno poslovno okolje.
Seveda pa je izjemno pomembno mednarodno sodelovanje, saj lahko le na ta način dobimo vpogled tudi na aktualne dogodke v svetovnem
merilu. Trudila se bom še večjo povezanost s SLZ in da pridobimo akreditacijo ELA. S tem bodo naši študenti pridobili možnost prejetja
certifikata, kar pa je dodana vrednost diplomam pri vstopu v poslovno okolje. To težo dajeta tudi naši dve mednarodni akreditaciji ACBSP in
ECBE. Zato si bom prizadevala še več povezovanja s partnerskimi institucijami, spodbujala tako študente kot vse nas zaposlene za sodelovanje
na mednarodni Poletni šoli, Študentskem simpoziju, Erasmus izmenjavah, sodelovanju kot gostujoči strokovnjaki v tujini, sodelovanju na
konferencah itd.

Foto: Kongres SLZ, Porotorož
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Mednarodne akreditacije študijskih programov so nedvomno zelo pomembne za fakulteto. Zagotovo načrtujete še mnoge
druge aktivnosti, ki bodo našo mednarodno prepoznavnost še nadgradile.
Kot rečeno, mednarodne akreditacije dodajo dodaten pečat odličnosti našim študijskih programom. Na ta načim lahko sledimo smernicam
kakovosti po svetu. Lahko smo resnično ponosni, da evalvatorji presodijo uspešnost našega dela. Seveda si v tem duhu prizadevam, da morebiti
pristopimo še h kakšni mednarodni akreditaciji.
Fakulteta za logistiko ima sedež v Celju, ki postaja
pomembno logistično središče Slovenije (v neposredni
okolici je zrasel Lidlov logistični center, logistični center
Frigotransport Pišek & HSF…). Fakulteta si prizadeva, da
bi v Celju pridobili lastne prostore, ki bi omogočili še boljše
pogoje za razvoj logistike, med drugim tudi ustanovitev
kolokacijskega centra za razvoj pametnih mest.
Vsaka dejavnost je priložnost za nadgradnjo tega, kar smo ustvarili
v vseh teh letih našega delovanja. Zato želim, da bomo skupaj
pridobili lastne prostore, kar nam bo omogočilo odlične pogoje za
Foto: prostori fakultete nove podvige.
Iz vašega programa je razvidno, da vam je zelo pomembno tudi, kakšni so odnosi med zaposlenimi, kakšna je njihova
sinergija, saj je to bistvenega pomena za doseganje ciljev in njeno uspešnost. Se vam zdi, da imajo pri tem dekani ključno
povezovalno vlogo?
Vsekakor je to izjemnega pomena. Pomembna je odlična klima, razumevanje, dobra komunikacija, medsebojno spoštovanje. Menim, da
imamo dekani pomembno vlogo pri tem povezovanju. Seveda pa si želim, da je to zavesti vseh nas. Vsekakor se bom pri tem zelo trudila.
Dekanovanje zahteva celega človeka. Katere so oziroma bodo tiste aktivnosti, ki vam pomagajo ohranjati bistro glavo, vas
motivirajo in ohranjajo v top kondiciji?
Predvsem motiviranost, pozitivnost, tudi sproščanje v naravi, kakšna knjiga in mogoče kdaj fitnes (smeh).
Želim si, da skupaj nadaljujemo z ustvarjanjem naših ciljev in verjamem, da bomo čez štiri leta lahko pokazali nove rezultate na fakulteti in na
področju logistike.
Za kreativno in napredno FL.

O prof. dr. Maji Fošner
Prof. dr. Maja Fošner je svojo študijsko in karierno pot gradila na Univerzi v Mariboru, od leta 2005 pa je zaposlena na Fakulteti za logistiko (FL UM).
Leta 2014 je postala redna profesorica (za področje logistike) kot takrat najmlajša na Univerzi v Mariboru, ki ji je to uspelo.
Že kmalu po zaposlitvi na FL UM je postala prodekanja za izobraževalno dejavnost fakultete, med drugim tudi članica Senata UM in FL UM ter več
komisij. Zahvaljujoč tudi njenim naporom ima danes fakulteta dve mednarodni akreditaciji ECBE in ACBSP.
Je tudi vodja projekta Erasmus+ z naslovom “ Modern logistics learning: Certified module in master study level”, ki med drugim študentom omogoča
pridobitev certifikata ELA.
Njeno strokovnost so prepoznali tudi v tujini, saj je gostujoča profesorica na različnih tujih inštitucijah, med drugim v Parizu, ruskem Krasnoyarsku,
Peruju, Indiji in na Kitajskem.
Svoje strokovne, znanstvene in vodstvene izkušnje deli tudi v akreditacijski hiši ECBE (European Council for Business Education), kjer je članica
upravnega odbora in njihova evalvatorka. Od leta 2018 je tudi članica Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.
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