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Študentski svet MFDPŠ v sodelovanju z MFDPŠ organizira 

8. KoMe študentsko konferenco  

Izzivi mladih in priložnosti v mednarodnem okolju   
 

MFDPŠ, Celje, 12. 4. 2018 

Mladi se soočamo z novimi izzivi za zaposlitev oz. ustvarjanje novih poklicnih okolij. 

Danes si karierne priložnosti ustvarjamo sami. Iz različnih razlogov vse več študentov 

razmišlja o zaposlitvah izven države ali o ustvarjanju svojega lastnega podjetja. Slednje ni 

lahka izbira. Da bi posameznik uresničil željene podjetniške cilje, to od njega terja veliko 

truda in odrekanja. Letošnja konferenca obravnava zaposlitve prihodnosti. Govorci, ki 

bodo predstavili svoje poglede na to področje, so osebe, ki so uspele - tako v domačem 

kot tudi v mednarodnem okolju. Dejavni so tudi na področju pomoči mladim, ko se 

odločajo za vstop v mednarodni prostor. 

 

Prijava za udeležbo na 8. KoME študentski konferenci je možna do 31. 3. 2018. 

Elektronska prijavnica je dosegljiva na POVEZAVI (http://mfdps.1ka.si/a/562) 

(ob prijavi označite udeležbo po posameznih skopih programa in tudi morebitno udeležbo na kosilu). 

 

Udeležba na konferenci je ovrednotena s točkami pri predmetu Veščine učenja in Razvoj 

poslovnih spretnosti. 

Več informacij o tem lahko pridobite v e-učilnici predmeta, kjer se študenti 1. in 2. stopnje 

lahko tudi prijavijo. 

 

Udeleženci lahko oddajo svoje prispevke z naslednjih tem in področij: Evropska unija, 

družbena odgovornost, socialne politike, trg dela v EU, mladina, pomen študija/šolanja, 

aktivno državljanstvo, podjetništvo. 

 

Najava in oddaja prispevka je možna ob prijavi udeležbe (do 31. 3. 2018). 

Oblikovna predloga za pisanje konferenčnih prispevkov je dostopna na povezavi. 

 

Študenti oddajo končno vsebino prispevka, ki bo objavljen v zborniku, na e-poštni naslov 

kome@mfdps.si najkasneje do 16. 4. 2018. 

 

Vabljeni k prijavi in sodelovanju s prispevkom. 

 

Več informacij: 

E: studentski.svet@mfdps.si; kome@mfdps.si 

T: 03 425 82 24 

https://learn-eu.net/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S96S9DF8/POVEZAVI
http://mfdps.1ka.si/a/562
http://old2.mfdps.si/sites/default/files/kome2018_predloga_prispevka.doc
mailto:kome@mfdps.si
mailto:studentski.svet@mfdps.si
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Program konference: 
 

Ura Program 

9.00-9.20 

 

Otvoritev konference: 

- Zdravko Valentin, predsednik Študentskega sveta MFDPŠ, 

- pozdrav dekana (doc. dr. Sreko Natek) 

 

9.20-10.00 Priložnosti za pripravništvo in voluntiranje v EU 
(Sonja Majcen, MMC Evropska Točka Eurodirect) 
 

Izzivi stabilnosti: Evro in/ali virtualne valute 
(Ervin Ibralić, Crypto world evolution) 
 

Razprava 

 

10.00-10.20 Odmor 

 

10.20-11.40 Od ideje do mednarodne prepoznavnosti 
(Hajdi Korošec Jazbinšek,  Otroška trgovina Hajdi.si) 
 

Znanje za uspeh 
(Monika Satler, Satler okna vrata d.o.o.) 
 

Zakaj je Slovenija po novem druga Silicijeva dolina na svetu 
(Zdenka Čemažar Vrban, Par&Mat svetovanje) 
 

Support from EU for Creating Our Own Business 
(Natalia Sanmartin Jaramillo, Center za poklicno izoraževanje RS) 
 

Razprava 

 

11.40-12.00 Odmor 

 

12.00-13.30 Predstavitev prispevkov študentov  
 

13.30 - Nadaljevanje razprave ob skupnem kosilu (Hotel Celeia) 

 in predvidoma ob 15.00 zaključek konference 
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