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nadaljnjim delom upravičili izkazano zaupanje 
ter sprejeli izzive, ki so nam jih priporočili. 
Skrb za ugled šole in kakovost izobraževanja 
mora biti naša prednostna naloga. V 
preteklem letu smo nadgradili informacijsko 
podporo. Rezultati analiz nam dajejo nove 
možnosti razumevanja in vplivanja na 
kakovost izobraževalnega in raziskovalnega 
procesa. Kakovost in prepoznavnost fakultete 
je odvisna od vseh nas. Zato še naprej 
sodelujmo, se vzpodbujajmo, prisluhnimo 
drug drugemu, izkoristimo mnoge priložnosti 
in naredimo jubilejno deseto generacijo 
2016/17 še boljšo!«

9. SLOVESNA PODELITEV DIPLOM 
IN PRIZNANJ

Januarja 2017 je v Celjskem domu potekala 
že 9. slovesna podelitev diplom in priznanj 
MFDPŠ. Diplome je prejelo 121 diplomantov, 
ki so diplomirali v študijskem letu 2015/2016. 
Dogodek je bil hkrati tudi slovesnost ob 
10-letnici delovanja fakultete ter pregled 

najpomembnejših dosežkov fakultete v tem 
obdobju.

Diplome je prejelo 26 diplomantov programa 
Ekonomija v sodobni družbi (ESD), 49 
diplomantov programa Poslovanje v sodobni 
družbi (PSD) in 46 diplomantov magistrskega 
programa Management znanja (MZ). 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. Slovesnosti se je 
udeležil tudi g. Stane Rozman, pooblaščenec 
župana Mestne občine Celje za področje 
družbenih dejavnosti.

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.

ZAČETEK ŠTUDIJA 10. GENERACIJE 
ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV MFDPŠ

Oktobra 2016 je 
pričela s študijem 
na MFDPŠ že 
deseta generacija 
študentk in 

študentov. Dekan MFDPŠ, doc. dr. Srečko 
Natek, je študente ob začetku študijskega 
leta 2016/2017 spodbudil z naslednjimi 
besedami: »Preteklo študijsko leto je bilo za 
fakulteto zahtevno, ustvarjalno in uspešno. 
Hrvaška agencija za znanost in visoko šolstvo 
(AZVO) je na MFDPŠ opravila mednarodno 
evalvacijo, zato sem prepričan, da bomo z 
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PROJEKTI MOBILNOSTI NA MFDPŠ 
IN VTISI ŠTUDENTOV 

MFDPŠ v študijskem letu 2016/2017 izvaja 
tri Erasmus+ projekte mobilnosti. V njihovem 
okviru bo fakulteta omogočila študij ali 
prakso v tujini štirim študentom ter izvedla 
petnajst mobilnosti zaposlenih za poučevanje 
ali usposabljanje v tujini, med drugim tudi 
v državah, kot so Tajska, Maroko, Hong 
Kong, Moldavija, Izrael in Kosovo. Projekti 
vključujejo tudi dvanajst dohodnih mobilnosti 
tujih visokošolskih učiteljev, kar bo povečalo 
interdisciplinarnost izobraževanja na MFDPŠ 
in tudi nemobilnim študentom omogočilo 
mednarodno izkušnjo, predavanja v tujem 
jeziku ter dostop do študijskih vsebin iz 
drugega kulturnega okolja ter primerjavo z 
domačim akademskim in poslovnim okoljem.

Anja Kragelj, ESD: dva meseca strokovne 
prakse v podjetju Gorenje Austria 
Handelsges.m.b.H 

»Velikokrat sem poslušala dogodivščine 
študentov, ki so šli na izmenjave. Nisem si 
znala čisto predstavljati sebe, bila sem v 

dvomih. Po dveh mesecih prakse v podjetju 
Gorenje v Avstriji, lahko tudi sama priznam, 
da je bila to daleč najboljša izkušnja v mojem 
življenju. Navdušena sem bila nad mestom 
ter vsemi znamenitostmi, ki jih je mogoče 
opaziti na Dunaju. Bila sem v resnično 
dobrem kolektivu ljudi, ki so bili med seboj 
zelo povezani. Svojo prakso sem opravljala 
na področju marketinga, financ in logistike. 
Imela sem tudi priložnost, da sem šla z 
ekipo Gorenja na sejem v Salzburg, kjer sem 
prav tako srečala z novimi izzivi. Všeč mi je 
bilo zelo raznoliko delo, saj sem se v dveh 
mesecih naučila res veliko. Dogodivščine 
izven službenega časa so še dodatno 
popestrile mojo izmenjavo. Vsekakor bom 
ohranila stike, ki sem jih navezala. Želim 
si tudi, da po zaključenem študiju ponovno 
odidem v tujino, vendar za daljše časovno 
obdobje. Erasmus izmenjava bo vsekakor 
vplivala na mojo karierno pot, prav tako pa 
tudi na osebno. Menim, da študentje premalo 
izkoristimo možnosti, ki jih imamo na voljo. 
Zelo sem hvaležna fakulteti in vsem ostalim, 
ki so mi omogočili izmenjavo.«

PRVA IZVEDBA DOKTORSKEGA
ŠTUDIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU 

S študijskim letom 2016/2017 je MFDPŠ 
pričela z izvedbo doktorskega študijskega 
programa Management znanja v angleškem 
jeziku. Na programu so, poleg slovenskih, 
vpisani tudi štirje tuji doktorski študenti. 
Začetek izvedbe doktorskega študija v 
angleškem jeziku je pomembna prelomnica ob 
10. obletnici delovanja fakultete in pomemben 
korak k uresničevanju njene dolgoročne vizije. 
Le-ta želi postati mednarodno uveljavljena kot 
akademsko kakovosten in družbeno odgovoren 
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visokošolski zavod. Vse aktivnosti MFDPŠ so 
usmerjene k razvijanju in izvajanju kakovostnega 
in mednarodno usmerjenega študija za 
krepitev zaposljivosti diplomantov in obogatitev 
njihovega strokovnega razvoja. Razpis in 
izvedba (podiplomskih) študijskih programov v 
angleškem jeziku pomenita prispevek k večji 
internacionalizaciji izobraževanja doma, ki 
bo še nadalje izboljšala kakovost poučevanja 
in učenja za vse študente ter prispevala k 
izboljšanju kakovosti mednarodne razsežnosti 
slovenskega visokega šolstva. 

ZAKLJUČEK PROJEKTA ERASMUS 
ZA MLADE PODJETNIKE

Januarja 2017 MFDPŠ zaključuje projekt 
»YOUung ENTERpreneurs IN EUrope 2« v okviru 
programa Erasmus za mlade podjetnike. V 
okviru projekta je MFDPŠ devetim mladim 
podjetnikom omogočila usposabljanje v 
tujini v sodelovanju z izkušenim podjetnikom 
gostiteljem ter v projekt vključila tudi osem 
podjetnikov gostiteljev iz Slovenije, ki so 
za nekajmesečno usposabljanje sprejeli 
mlade podjetnike iz tujine. Cilj projekta je 
bil pomagati mladim podjetnikom pridobiti 
ustrezna znanja za upravljanje lastnega 
podjetja s sodelovanjem z izkušenimi 
podjetniki v drugi evropski državi. Po drugi 
strani pa je projekt izkušenim podjetnikom 
omogočal, da svoje izkušnje delijo z mladimi 
podjetniki in izkoristijo priložnosti ter ideje, 
ki jih s seboj prinašajo mladi oziroma novi 
podjetniki.


