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Vtisi študentov MFDPŠ o njihovi
mednarodni izmenjavi
Okrogla miza »Zakaj se Slovenija
še kar ne izvije iz politične,
ekonomske in družbene krize?«
7. slovesna podelitev diplom

Mednarodni sestanek TenLaw
o pravu stanovanjskih najemnih
razmerij
Odličnost upravljanja s človeškimi
viri za raziskovalce na MFDPŠ

VTISI ŠTUDENTOV MFDPŠ O NJIHOVI
MEDNARODNI IZMENJAVI

polno dogajanja, saj ga v poletni sezoni obišče
več kot 200.000 turistov z vsega sveta.

Tamara Ravnak in Rok Kmetič, PSD: 4 mesece
na Business Academy SouthWest, Danska
Ko mi je na začetku študijskega leta fant rekel,
da bi odšla na izmenjavo na Dansko, sem ga
samo čudno pogledala. Vsi prijatelji so mi
govorili: »Danska? Kje sta pa to našla? Tam
je vendar ves čas mrzlo!« Pa sva vseeno šla
in nama ni niti malo žal. Bila je enkratna in
nepozabna izkušnja!
Gostiteljska fakulteta je že od zunaj kazala
elegantnost in modernost, imela pa je tudi
družabni prostor za študente. Tja lahko greš
po končanih obveznostih tudi na igro biljarda,

ročnega nogometa ali pa le na klepet ob kavici
ali pivu s svojimi sošolci. Ti so bili z vseh koncev
sveta: Slovaške, Poljske, Madžarske, Kitajske,
čez-oceanske Amerike in še nekaj drugih
držav. Z nekaterimi sva postala dobra prijatelja
in jih bova v prihodnosti tudi še kdaj obiskala. Z
odprtostjo, prijaznostjo in veliko mero humorja
sva z njimi z veseljem preživela štiri mesece
najine Erasmus izmenjave. Erasmus izmenjavo
bi priporočala vsem, saj si razširiš obzorja,
spoznaš veliko ljudi in skleneš prijateljstva, ki
trajajo do konca življenja.

Sama praksa je bila neverjetna izkušnja in
priložnost, ki jo mora doživeti vsak! Kaj je
boljšega od tega, da živiš v drugi državi, kulturi,
spoznaš ogromno novih ljudi, okolje, tudi same
razmere v državi in deluješ v podjetju, ki te
sprejme in te ves čas preizkuša z vedno novimi
in novimi nalogami. Ob samem izvajanju nalog
pa spoznaš še ogromno drugih, ki s podjetjem
sodelujejo, ter navežeš stike, ki ti v prihodnosti
lahko pridejo prav. Da pa o vseh jezikih, ki se
jih pri tem naučiš ali pa vsaj malo občutiš, niti
ne izgubljam besed. Zelo hitro postaneš pravi
poliglot!
Zame je bila to ena izmed najboljših odločitev
in izjemna izkušnja. Vsem, ki imate to možnost,
resnično priporočam, da jo izkoristite in
odpotujete novim priložnostim naproti!

Marina Marinčić, ESD: strokovna praksa
v Splitu, Hrvaška
Zakaj Erasmus strokovna praksa v Splitu?
Zame osebno predvsem zato, ker obožujem
to mesto, kulturo in zgodovino. Ljudje so zelo
pozitivni, družabni in “dalmatinsko” razpoloženi.
Mesto, sploh v poletnih mesecih, je živahno in
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OKROGLA MIZA
»ZAKAJ SE SLOVENIJA ŠE KAR NE
IZVIJE IZ POLITIČNE, EKONOMSKE
IN DRUŽBENE KRIZE?«

in diplomantov, ki so diplomirali v študijskem
letu 2013/2014. Od tega 32 diplomantov
univerzitetnega programa Ekonomija v sodobni
družbi, 54 diplomantov visokošolskega
strokovnega programa Poslovanje v sodobni
družbi, 64 diplomantov podiplomskega
magistrskega
programa
Management
znanja in dve diplomantki podiplomskega
magistrskega programa Vodenje in kakovost v
izobraževanju. Del programa podelitve diplom
je bila tudi zahvala mentorjem ter podelitev
priznanj najboljšim diplomantom in pohval
najuspešnejšim študentom posameznega
letnika študijskega programa.

V okviru projekta se izvaja prva obsežna
vseevropska
primerjalna
raziskava
o
najemniškem pravu. Raziskava proučuje učinek
EU zakonodaje na nacionalno stanovanjsko
in najemniško politiko. Glavni cilj projekta je
oblikovati predlog za bolj usklajevalno vlogo EU
v najemniškem pravu in stanovanjski politiki,
predvsem z razvojem skupnih načel dobre
najemniške ureditve. MFDPŠ je zadolžena za
izvedbo raziskave v Sloveniji, na Hrvaškem in
v Srbiji.

MFDPŠ in mag. Rado Pezdir sta v decembru
organizirala okroglo mizo z aktualno tematiko.
Gostje dogodka so bili g. Matej Tonin, vodja
poslanske skupine NSi; dr. Milan Balažic,
nekdanji veleposlanik in politični analitik;
g. Darko Stare, državni sekretar na Ministrstvu
za pravosodje, in g. Boris Meglič, urednik
spletnega portala Portalplus.si.
Dr. Balažic je ocenil, da se je Slovenija znašla
v težavni situaciji zato, ker »niso bile izvedene
ključne liberalne reforme: privatizacija,
deregulacija
in
uvedba
konkurenčnih
standardov.« Poslanec Matej Tonin meni,
da bi »večja animacija volivcev, ki ob
volitvah ostajajo doma, pripomogla k rešitvi
problemov.« Aktualni državni sekretar g. Darko
Stare je predstavil svoj pogled o možnostih
konkretnih rešitev s strani politikov: »Če ti je
nekaj pomembno, kot na primer skrb za ljudi
in delovanje za skupno dobro, potem to tudi
delaš. Integriteta institucij je skupek integritet
posameznikov, ki so delujejo v teh institucijah.«
Tudi mediji imajo pomembno vlogo pri tem,
da javnosti celovito predstavijo aktualna
politična, ekonomska in družbena vprašanja
ter njihove možne rešitve. G. Boris Meglič kot
novinarjevo nalogo izpostavlja, da »predstavi
vsa relevantna izhodišča, popisuje izjave in
piše, kaj se dogaja, ljudje pa si morajo sami
ustvariti mnenje.«

7. SLOVESNA PODELITEV DIPLOM
V petek, 16. januarja 2015, je v Celjskem domu
potekala 7. slovesna podelitev diplom in priznanj
MFDPŠ. Diplome je prejelo 152 diplomantk

290694). Aktivno sodelovanje fakultete v
uglednih mednarodnih raziskovalnih projektih
dopolnjuje njeno študijsko dejavnost in krepi
njeno mednarodno uveljavljenost.

ODLIČNOST UPRAVLJANJA S
ČLOVEŠKIMI VIRI ZA
RAZISKOVALCE NA MFDPŠ

MEDNARODNI SESTANEK TENLAW
O PRAVU STANOVANJSKIH
NAJEMNIH RAZMERIJ
MFDPŠ je med 16. in
18. oktobrom v Ljubljani
organizirala in gostila sestanek
v
okviru
mednarodnega
raziskovalnega
projekta
»Pravo stanovanjskih najemnih razmerij«
(Tenancy Law). MFDPŠ je pričela z izvajanjem
projekta v letu 2012, vodja projekta s strani
MFDPŠ je doc. dr. Špelca Mežnar. Projekt je
prejel sredstva iz Sedmega okvirnega programa
Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj
in predstavitvene dejavnosti (dotacija št.

MFDPŠ je uspešno prestala pregled
institucionalne samoevalvacije za obdobje
2012-2014 s strani Evropske komisije na
področju institucionalne strategije upravljanja
s človeškimi viri v skladu z »Evropsko listino za
raziskovalce« (Listina) in »Kodeksom ravnanja
pri zaposlovanju raziskovalcev« (Kodeks).
Uspešnost v preteklem obdobju dovoljuje
MFDPŠ, da uporablja logotip odličnosti
upravljanja s človeškimi viri za raziskovalce na
MFDPŠ tudi v letih 2014-2016. Fakulteta si z
izvajanjem pripravljene strategije prizadeva
okrepiti mednarodno usmerjenost raziskovalne
dejavnosti na fakulteti, izboljšati svojo
prepoznavnost v mednarodni raziskovalni
skupnosti, zagotoviti privlačnejše delovno okolje
za domače in tuje raziskovalce ter zagotoviti
večjo notranjo in zunanjo kredibilnost institucije
in njene raziskovalne dejavnosti v odnosu do
javnih organov in splošne javnosti.
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