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izobraževanja. Z vključevanjem izkušenj 
in mladih akademikov in praktikov iz vseh 
kontinentov je spodbudila razpravo in 
izmenjavo znanja med akademskimi krogi in 
podjetji ponudila različne možnosti za objavo. 
Letošnji poudarek je bil usmerjen v teme, kot 
so raznolikost, ustvarjalnost in tehnologija, ki 
podpirajo pretok blaga, storitev in dejavnikov 
proizvodnje med državami in narodi.

MFDPŠ je s partnerji že najavila naslednjo 
MakeLearn & TIIM konferenco, ki bo potekala 
od 15. do 17. maja 2019 v Portorožu. 
Konferenca bo imela naslov »Thriving on Future 
Education, Industry, Business and Society«.

MOBILNOST ŠTUDENTOV IN 
ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA 
ERASMUS+

MFDPŠ vzporedno izvaja štiri projekte 
mobilnosti posameznikov v okviru programa 
Erasmus+. V letu 2018 je na mobilnost za 
poučevanje ali usposabljanje na partnerske 
institucije v tujino odšlo že sedem zaposlenih 
MFDPŠ (Portugalska, Turčija, Italija, Maroko, 
Tunizija in Izrael). Na MFDPŠ smo v prvi 
polovici 2018 v okviru projektov mobilnosti 
Erasmus+ gostili dva visokošolska učitelja s 

partnerske institucije Al Akhawayn University 
iz Maroka, tri z Academy of Economic Studies 
iz Moldavije, profesorja s School of Technology 
and Management s Portugalske ter dva 
profesorja s Pegaso Online University iz Italije. 

Na MFDPŠ smo od januarja do junija 2018 
v okviru Erasmus študijske izmenjave gostili 
študenta ekonomije in managementa z 
italijanske University of Bari Aldo Moro. 
Študent Vincenzo Minafra je v okviru šestih 
mesecev izmenjave na MFDPŠ uspešno 
opravil več predmetov. Dodiplomska študenta 
Timotej Napast in Sabina Močnik sta bila od 
februarja do junija na mobilnosti za študij 
na Ekonomski fakulteti Univerze v Splitu. 
Študent PSD Goran Šalabalija v poletnih 
mesecih od junija do avgusta v okviru 
programa Erasmus+ opravlja strokovno 
prakso v Španiji v podjetju MySpanishRoom.

MEDNARODNA ZNANSTVENA 
KONFERENCA MAKELEARN & TIIM 
2018

16. - 18. 5. 2018 / V Neaplju v Italiji je potekala 
8. mednarodna znanstvena konferenca 
MakeLearn & TIIM 2018. Konference se je 
udeležilo več kot 200 udeležencev iz 31 držav, 
ki so predstavili 182 konferenčnih prispevkov.
Namen konference je bil spodbuditi 
izmenjavo najnovejših dosežkov na področju 
managementa, ekonomije, tehnologije in 
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TUJI GOSTUJOČI UČITELJI NA 
MFDPŠ

Med februarjem in junijem 2018 smo na 
MFDPŠ v okviru projekta »Tuji gostujoči učitelji 
na MFDPŠ« gostili dr. Kris MY Law s Hong 
Kong Polytechnic University iz Hong Konga. 
Dr. Law je v celoti izvedla izbirni predmet 
dodiplomskega študijskega programa 
Inovativnost v podjetništvu. Od 1. in 6. junija 
smo na MFDPŠ v okviru projekta, kot slovensko 
strokovnjakinjo iz tujine, gostili dr. Suzano 
Košir. Profesorica je izvedla 16 ur predavanj 
na temo Učinkovito paralelno razmišljanje 
po metodi šestih klobukov razmišljanja. 

“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.”

8. KOME ŠTUDENTSKA 
KONFERENCA

12. 4. 2018 / Študentski svet in MFDPŠ sta 
organizirala 8. študentsko konferenco “Izzivi 
mladih in priložnosti v mednarodnem okolju”. 
Letošnja konferenca je obravnavala zaposlitve 

prihodnosti. Govorci so bili posamezniki, 
ki so uspeli tako v domačem kot tudi 
v mednarodnem okolju ter so dejavni 
tudi na področju pomoči mladim, ko se 
odločajo za vstop v mednarodni prostor. 

Gospa Sonja Majcen, koordinatorica 
Informacijske točke Evropske unije Europe 
Direct Savinjska, je študentom predstavila 
priložnosti za pripravništvo in prostovoljstvo v 
EU. Izzive in priložnosti na domačem in tujih 
trgih Otroške trgovine Hajdi.si je študentom 
predstavila lastnica trgovine, ga. Korošec 
Jazbinšek. Predstavnica podjetja Par&Mat 
svetovanje je mlade izzvala s tezo, da je 
Slovenija druga Silicijeva dolina na svetu 
in ob koncu jim je predstavnica Centra za 
poklicno izobraževanje predstavila program 
Erasmus za mlade podjetnike, ki mladim 
pomaga pridobiti kompetence in znanja za 
ustanovitev ali vodenje malega podjetja. 

STROKOVNA PRAKSA TUJIH 
ŠTUDENTOV V SLOVENIJI

MFDPŠ s tajsko partnersko univerzo Kasetsart 
University in podjetjem Gorenje, d.d., sodeluje 
pri izvedbi strokovne prakse za tuje študente. 
Podjetje Gorenje, d.d., je tako v juniju in juliju 
2018 na strokovno prakso sprejelo dve tajski 
študentki Pinyarat Rujirojampai in Sasakorn 
Tririthvilai. Študentki sta opravljali prakso 
v okviru mednarodnega dodiplomskega 
programa Industrijski inženiring.
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ZAKLJUČNA KONFERENCA 
PROJEKTA JEAN MONNET 
»INTEGRACIJA EU IN FINANČNO 
IZOBRAŽEVANJE«

6. 6. 2018 / V okviru Jean Monnet projekta 
»Integracija EU in finančno izobraževanje« (€U 
InFEd) je MFDPŠ izvedla zaključno konferenco 
“EURO: Finančno izobraževanje v slovenskih 
šolah”. Namen konference je bil izboljšati 
razumevanje integracije EU in finančne 
pismenosti in preveriti, kako so te vsebine 
prisotne v slovenskih šolah. Na dogodku so 
sodelovali vsi pomembnejši akterji, ki se 
ukvarjajo s spodbujanjem dviga finančne 
pismenosti v Slovenij: Banka Slovenije, 
Finančna uprava RS, Zavod za šolstvo - OE 
Celje, ter ravnatelji in učitelji osnovnih in 
srednjih šol.  K sodelovanju smo pritegnili 
tudi nagrajene učence na EU tekmovanju o 
znanju s področja finance. Medijski pokrovitelj 
konference je bil časopis Moje Finance.

ZAČETEK PROJEKTA »CISOTRA« 
IN PRVI SESTANEK PROJEKTNIH 
PARTNERJEV

V začetku leta 2018 so se pričele aktivnosti 
triletnega mednarodnega projekta »Civilna 
družba in socialno vključevanje mladoletnikov 
brez spremstva ob prehodu v odraslost 
– vloga učečih se skupnosti« (CiSoTRA), 
katerega koordinator je MFDPŠ. V projektu 
sodelujejo tudi partnerji iz Nemčije, Grčije, 
Italije in Turčije. Prvi sestanek projektnih 
partnerjev je maja gostila italijanska univerza 
Pegaso Online University v Neaplju.

Cilj projekta CiSoTRA je razviti in izvajati 
inovativno metodologijo za spodbujanje 
socialne vključenosti (vključno z 
vključevanjem preko izobraževanja) 
mladoletnih migrantov brez spremstva 
ob prehodu v odraslost. Pristop temelji 
na oblikovanju celovitih podpornih mrež, 
ki bi olajšale prehod iz izobraževalnega 
in podpornega sistema mladih, v sistem 
izobraževanja in zaposlovanja odraslih.


