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ena diplomantka magistrskega programa 
Vodenje in kakovost v izobraževanju. 
Dekan MFDPŠ, doc. dr. Srečko Natek, ki 
je predstavil dosežke fakultete v preteklih 
študijskih letih, poudaril pomen pridobljenega 
strokovnega naslova in svoj govor 
zaključil z dobrimi željami za diplomante.

MFDPŠ je, zdaj že tradicionalno, kot del 
podelitve diplom prav tako podelila pohvale 
najboljšim diplomantom za uspeh pri 
študiju in najboljšim študentom v letniku. 
Podeljene so bile tudi tri pohvale za aktivnost 
na področju študentskega tutorstva.

PRVA DOKTORICA ZNANOSTI NA 
DOKTORSKEM PROGRAMU MFDPŠ

Mednarodna fakulteta za družbene in 
poslovne študije je z zagovorom doktorske 
disertacije študentke 16. 1. 2018 dobila prvo 
doktorico znanosti na svojem doktorskem 
študijskem programu Management znanja.

Doktorica znanosti je postala viš. pred. 
mag. Mojca Gornjak, visokošolska učiteljica 
ekonomike in računovodstva. Doktorirala je 
pod mentorstvom prof. dr. Majde Kokotec 
Novak in izr. prof. dr. Valerija Dermola 
z disertacijo z naslovom »Zamenjava 
mednarodnega standarda računovodskega 
poročanja – finančni instrumenti: 
raziskava posledic na poslovodenje – 
študija primera pokojninske družbe«.

MFDPŠ je začela z izvajanjem doktorskega 
študija v študijskem letu 2013/2014, 
trenutno izvaja doktorski študij v 
slovenskem in angleškem jeziku in ima 
vpisanih devet študentov iz Slovenije in 
tujine. Izvedba študijskega programa v 
angleškem jeziku pomeni prispevek k večji 
internacionalizaciji izobraževanja doma, kar 
prispeva k izboljšanju kakovosti mednarodne 
razsežnosti slovenskega visokega šolstva.

10. SLOVESNA PODELITEV DIPLOM 
IN PRIZNANJ

Januarja 2017 je v Celjskem domu potekala 
že 10. slovesna podelitev diplom in priznanj 
MFDPŠ. Diplome je prejelo 94 diplomantov, ki 
so diplomirali v študijskem letu 2016/2017.

Diplome je prejelo 19 diplomantov programa 
Ekonomija v sodobni družbi (ESD), 39 
diplomantov programa Poslovanje v sodobni 
družbi (PSD), 35 diplomantov magistrskega 
programa Management znanja (MZ) in 
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TUJI GOSTUJOČI PROFESORJI NA 
MFDPŠ

V okviru projekta »Tuji gostujoči profesorji 
na MFDPŠ« so bila od septembra 
2017 do januarja 2018 izvedena tri 
krajša gostovanja tujih strokovnjakov.

19. - 22. 9. 2017 / Dr. Robin Shields z University 
of Bath (Združeno kraljestvo) je izvedel tri 
raziskovalne seminarje Raziskovalni koncepti 
in filozofija, Analiza podatkov in Mednarodno 
visoko šolstvo. Seminarji so potekali v okviru 
izvedbe doktorskega študijskega programa in 
so bili namenjeni doktorskim študentom in 
mladim raziskovalcem na MFDPŠ. Izvedeni 
so bili v okviru predmeta Zahtevnejši 
vidiki družboslovnega raziskovanja.

5. - 10. 11. 2017 / Dr. Moti Zwilling z Ariel 
University (Izrael) je za študente MFDPŠ 
izvedel predavanja o spletni varnosti v 
organizacijah, spletnem kriminalu, varnosti 
elektronskega poslovanja in “Big Data” analizi 
podatkov. Dr. Zwilling bo tudi sodeloval kot 
govorec (»keynote speaker«) na mednarodni 
znanstveni konferenci MakeLearn & TIIM 
2018, ki bo izvedena v maju 2018 v Neaplju.

22. - 24. 1. 2018 / Dr. Rune Ellemose Gulev 
z University of Applied Sciences (Nemčija) 
je študentom mednarodnega poslovanja 
predaval o vplivih globalizacije na podjetja, 
odzivih inovativnih organizacij na spremembe 
in uporabi orodij strateškega managementa.
V okviru gostovanja tujih strokovnjakov 
smo organizirali delovna srečanja tujih 
strokovnjakov z našimi visokošolskimi učitelji 
in raziskovalci, na katerih smo se pogovarjali 

o nadaljnjem sodelovanju na raziskovalnem, 
publicističnem in izobraževalnem področju.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi: 
10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje 
enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za 
vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 
priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje 
prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega 
cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se 
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”

 JAVNO PREDAVANJE »KRIPTOSVET - 
SANJSKA NALOŽBA ALI NAPIHNJEN 
BALON?«

26. 1. 2018 / Na MFDPŠ je potekalo javno 
predavanje »Kriptosvet - sanjska naložba ali 
napihnjen balon?«, ki se ga je udeležilo več 
kot 100 obiskovalcev. Uveljavljeni finančni 
analitik in upravljalec premoženja ter 
diplomant MFDPŠ, Luka Gubo, o tem, kaj 
so kriptovalute, njihovi prodaji in nakupu, o 
pomenu rudarjenja ter kaj je zanj potrebno in 
rudarjem prinaša zaslužek. Mlade je opozoril, 
da ni sistema, ki bi vedel kaj in kdaj kupiti 
in kdaj prodati. Težko je oceniti v kateri fazi 
napihnjenega balona se nahajamo, zato je 
mladim svetoval, da naj raje svoj čas investirajo 
v znanje o finančnih trgih in kriptovalutah, ki 
jim bo koristilo pri iskanju zaposlitve. Opozoril 
je tudi na možnosti prevar in dodal, da skladi 
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in investicijske banke še ne morejo sodelovati 
v kriptosvetu in da čaka trenutek, ko bo 
zakonodaja to omogočala. Dogodek se je 
zaključil z razpravo in vprašanji udeležencev.

ZAČETEK PROJEKTA »NUCIF« IN 
PRVI SESTANEK PROJEKTNIH PART-
NERJEV

17. 1. 2018 / Na MFDPŠ je potekal prvi 
sestanek projektnih partnerjev v okviru 
mednarodnega projekta »Mreža univerz za 
prenos znanja in čezmejno sodelovanje« 
(orig. Network de Universidades para el 
Conocimiento y la Integración de Frontera 
– NUCIF), ki se osredotoča na socialno-
ekonomski razvoj čezmejnih območij v 
Latinski Ameriki. V projektu poleg evropskih 
visokošolskih zavodov sodelujejo tudi univerze 
iz Argentine, Bolivije, Čila in Paragvaja.

Temeljni cilji projekta so okrepiti čezmejno 
univerzitetno mrežo z oblikovanjem modela 
upravljanja, odprtega za lokalne javne 
ustanove in zasebna podjetja, spodbujati 
strokovno znanje univerz v zvezi s ključnimi 
vprašanji razvoja Latinske Amerike (npr.  
kmetijstvo, okolje in podnebne spremembe, 
trajnostni turizem in kulturne dobrine, 
krožno gospodarstvo) ter graditi in preizkusiti 
skupne učne načrte za podporo čezmejnemu 
sodelovanju institucij.


