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VTISI ŠTUDENTOV MFDPŠ
O NJIHOVI MEDNARODNI IZMENJAVI

8. SLOVESNA PODELITEV
DIPLOM IN PRIZNANJ
15. 1. 2016 / V
Celjskem
domu
je potekala že 8.
slovesna podelitev
diplom in priznanj
MFDPŠ. Diplome
so prejeli 104
diplomanti,
ki
so
diplomirali
v študijskem letu 2014/2015. Od tega 28
diplomantov
univerzitetnega
programa

Ania Kiara Felandres, ESD: strokovna praksa
na Dunaju, Avstrija

Ekonomija v sodobni družbi, 42 diplomantov
visokošolskega
strokovnega
programa
Poslovanje v sodobni družbi, 33 diplomantov
podiplomskega
magistrskega
programa
Management znanja in 1 diplomantka
podiplomskega
magistrskega
programa
Vodenje in kakovost v izobraževanju. MFDPŠ
je, zdaj že tradicionalno, kot del podelitve
diplom prav tako podelila pohvale najboljšim
diplomantom za uspeh pri študiju in najboljšim
študentom v letniku. Prvič je bila podeljena tudi
pohvala za aktivnost na področju študentskega
tutorstva. Glasbeni gostje podelitve diplom so
bili pevci vokalne zasedbe Oktet9.

»Strokovne prakse na Dunaju nisem pričakovala. Bila je presenečenje in nisem zamudila
priložnosti. Mesto je zelo pestro, raznoliko in z
bogato kulturo. Sama praksa je bila izkušnja,
ki ji ni para! Takšno priložnost mora doživeti
vsak in nihče je ne sme zamuditi! Raziskuješ
in učiš se predvsem samostojnosti in
iznajdljivosti in to zares koristi v nadaljnjem
življenju in karieri. Sodelovanje z gostiteljsko
organizacijo je bilo uspešno in poučno, a
kar je najpomembneje, da sem se učila
tudi sama o sebi. Pred tem sem bila malo
izgubljena, plašna in nisem točno vedela, kaj
mi v življenju pomeni največ in kaj si želim
početi. Sedaj vem to veliko natančneje. Imela
sem svoj mir, čeprav je bilo zares delovno in
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kdaj tudi naporno. Preko te izkušnje sem
pridobila veliko samozavesti, odločnosti in
poguma. Znanje, kako nekaj načrtovati je
za življenje zelo pomembno, in predvsem
pa tudi, da se v vedno zanašaš nase. Ko
se ponudi še kakšna nova priložnost, jo
bom izkoristila, saj se zavedam, da je pred
mano še dolga pot. Z vsako izkušnjo moramo
postajati vedno boljši in korak višje proti
svojim ciljem. Če bi morala ponovno izbirati,
bi se odločila še za kaj bolj drznega, saj sedaj
vem, da zmorem. Vsem, ki šele razmišljate,
ali bi odšli na prakso v tujino, svetujem, da
ne odlašate, in raziskujte svet okoli sebe in
svet, ki je v vas samih.«

OKROGLA MIZA
»V PRIHODNOST BREZ SEDANJOSTI«
15. 12. 2015 / Teme okrogle mize, ki jo je
je povezoval mag. Rado Pezdir z MFDPŠ,
so bile pomembni dogodki leta 2015,
ocena trenutnega stanja v družbi in potreba
po spremembah in reformah. Gostje so
predstavili svoj pogled in komentar, kako
vidijo nenaden umik ekonomskih tem iz resnih
javnih razprav in prihodnji razvoj Slovenije.
Dr. Blaž Vodopivec je izrazil upanje, da bo
v prihodnosti nekdo našel način, da bomo
kot družba privolili v potrebne spremembe
in se premaknili naprej iz obstoječega stanja.

lastnih interesov odločevalcev in vseh
družbenih akterjev, ki vplivajo na njihove
odločitve. Ekonomisti morajo razumeti
delovanje političnega trga in svoje predloga
oblikovati tako, da upoštevajo dejanski
proces odločanja ali pa da predlagajo
institucionalne spremembe, ki bi izboljšale
njegovo kakovost.

Dr. Milan Balažic je kot slabosti slovenske
družbe izpostavil »nesposobnost tveganja,
zadovoljenost z majhnimi načrti in majhnimi
idejami ter prenašanje odgovornosti na
državo«. G. Milan Matos je kot izkušeni
podjetnik in manager predstavil svoj pogled na
stanje državi in družbi ter poudaril, da »se še
vedno ukvarjamo z vprašanji delitve, ne pa z
vprašanji ustvarjanja. Sami moramo sprejeti
potrebne reforme in sami smo odgovorni
za svojo prihodnost.« Okrogle mize MFDPŠ
so vedno zelo dobro obiskane, tako s strani
študentov kot tudi s strani zainteresirane
javnosti.

INAVGURACIJSKO PREDAVANJE
DR. JANEZA ŠUŠTERŠIČA
5. 1. 2016 / Na MFDPŠ je potekalo inavguracijsko predavanje dr. Janeza Šušteršiča
ob izvolitvi v naziv redni profesor z
naslovom “Kdo je ugrabil ekonomsko
politiko? Ekonomska politika v primežu
demokracije”. Profesor Šušteršič je v
predavanju opozoril, da ekonomisti običajno
zanemarijo dejstvo, da se odločitve o ciljih
in ukrepih ekonomske politike v političnem
procesu in (le) na podlagi strokovnih analiz
in priporočil. Predstavil je osnove pristopa
sodobne politične ekonomije, ki pri analizah
ekonomske politike upošteva tudi vpliv

GOSTUJOČE PREDAVANJE
DR. MANCE KOŠIR

3. 2. 2016 / Na MFDPŠ je potekalo
gostujoče predavanje dr. Mance Košir,
novinarke, publicistke in intelektualke, z
naslovom »Kaj lahko Manca pove bodočim
managerjem - pomen skupnosti«. Gostjo je
pri predmetu Organizacija in management
gostil viš. pred. dr. Marko Zebec Koren.
Predavanje je naslovilo vprašanja kot so,
zakaj je pomembna skupnost in kaj skupnost
pomeni; kako preseči individualizem sebičnih
potrošnikov in primarnost instrumentalnega
uma, se otresti mehkega despotizma (Taylor)
in ne podlegati času množičnih občil (Košir);
katere vrline naj goji bodoči manager in
kakšen svet naj gradi njegova vizija; in na
koncu, zakaj je to govorila Manca Košir.

MEDNARODNA KONFERENCA
O KAKOVOSTI IN E-UČENJU V
IZOBRAŽEVANJU
11. 1. 2016 / MFDPŠ in Center za raziskave in
razvoj v izobraževanju (Kosovo) sta organizirala
Mednarodno konferenco o kakovosti in
e-učenju v izobraževanju v Hotelu Emerald
na Kosovem. Namen konference je bila
razprava o temah, ki so v zadnjem desetletju
postale pomemben del svetovnih trendov,
kot so e-učenje in globalni trendi v visokem
šolstvu, kakovost vodenja v izobraževanju na
sistemski in institucionalni ravni, mreženje
v raziskovanju in inovacijah, podjetniški
izzivi itd. Konferenca je bila namenjena
predstojnikom
izobraževalnih
oddelkov
občinskih organov, ravnateljem, učiteljev/
profesorjem v osnovnih in srednjih šolah, pa
tudi vsem nosilcem odločanja v visokošolskih
institucijah v Republiki Kosovo. Udeležba
je bila odlična, okoli 300 udeležencev, ki so
izrazili veliko zanimanje in željo po ponovitvi
dogodka v prihodnjem letu.
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