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4. KOME ŠTUDENTSKA
KONFERENCA WWW.USPEL.BOM

Gostje konference so bili dr. Rune Gulev,
profesor s Fachhochschule Kiel, Nemčija;
dr. Janez Berdavs, DATA, d. o. o.; ga. Nastja
Kramer, soustanoviteljica spletne trgovine
Malinca - polna shramba zdravja; g. Radoš
Skrt, Studio Moderna; ter ga. Marijana
Kolenko, ravnateljica OŠ Lava. Konferenca
se ja zaključila z okroglo mizo z naslovom
“Tutorski sistem za uspešen študij”.

OBISK EVALVACIJSKE SKUPINE
AQ AUSTRIA
10. 4. 2014 / Študentski svet MFDPŠ in
MFDPŠ sta organizirala 4. KoMe (KOnferenca
MEdnarodnih) študentsko konferenco z
naslovom “WWW.USPEL.BOM”. Ključna tema
študentske konference so bili izzivi, s katerimi
se soočajo študenti in diplomanti ob vstopu na
trg dela v Sloveniji in tujini.
Druge pomembne teme konference so bile
tudi podpora študiju, tutorstvo, podjetnost,
start-up, svetovni splet, spletna prodaja in
multimedijska kultura. Vprašanja, o katerih so
udeleženci razpravljali z gosti konference so
bila predvsem, kje in kako naj mladi diplomanti
iščejo prvo zaposlitev ter kako uspeti v
sedanjem času hitrega razvoja, nenehnih
sprememb in negotovosti.

9.-11. 6. 2014 / MFDPŠ je pričela z
mednarodno institucionalno evalvacijo in
akreditacijo dveh študijskih programov pri
akreditacijski organizaciji AQ Austria (Agentur für
Qualitätssicherung und Akkrediterung Austria).
V juniju je potekal obisk evalvacijske skupine, ki
je opravila več sestankov z deležniki fakultete.

MEDNARODNA ZNANSTVENA
KONFERENCA MAKELEARN 2014

25.-27. 6. 2014 / V Portorožu se je odvijala
četrta mednarodna znanstvena konferenca o
managementu, znanju in učenju (MakeLearn).
Na konferenci je sodelovalo preko 180
udeležencev iz 48 držav. Objavljenih in
predstavljenih je bilo 158 konferenčnih
prispevkov.
Letošnja konferenca MakeLearn se je z
naslovom “Človeški kapital brez meja:
Znanje in učenje za kakovost življenja” še
posebej osredotočala na človeški kapital, ki je
neposredno povezan z managementom znanja,

V primeru uspešne pridobitve mednarodne
evalvacije in akreditacij bo to za MFDPŠ
predstavljalo
mednarodno
prepoznavna
dokazila o kakovosti izvedbe študijskih
programov ter zavezanosti fakultete h
kakovosti v njenem delovanju, kar bo
pripomoglo k uveljavljanju fakultete v regiji ter
večji prepoznavnosti in konkurenčnosti njenih
diplomantov na trgu dela.
Operacijo delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 20072013, razvojna prioriteta 3.: »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja«; prednostna
usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva«.
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com (GNP). Damjan Obal je predstavil
izdelek Edgar, ki je orodje za predstavitev
blagovne znamke oziroma obrtnika, dogodka,
posameznika, podjetja, na zelo enostaven
način, in sicer s pomočjo vizualnih zgodb. Blaž
Triglav je soustanovitelj in direktor podjetja
Modra Jagoda, v katerem ustvarjajo mobilne
aplikacije za zdravnike. Register zdravil je
postal njihov glavni produkt, ki ga v Sloveniji
uporablja že vsak tretji zdravnik.

PROJEKT ZA IZBOLJŠANJE
ZAPOSLJIVOSTI MLADIH
DIPLOMANTOV DRUŽBOSLOVJA

bodisi na ravni posameznikov, organizacij ali
celotne družbe. Posameznikom, organizacijam
in celotni družbi torej velja omogočiti
pridobivanje znanja, njegovo diseminacijo, pa
tudi uporabo za ustvarjanje dodane vrednoti
in ustvarjalnost. Na konferenci MakeLearn so
bili še posebej izpostavljeni prispevki, ki so
se osredotočali na znanje in učenje, podporo
učenju ter inovativnost.

KREATIVNA DELAVNICA
“KAKO USTVARITI SVOJ START-UP?”
20. 5. 2014 / MFDPŠ je v maju v sodelovanju
s podjetniškim inkubatorjem Ustvarjalnik,
pospeševalnik mladinskega podjetništva,
za študente in mlade v regiji organizirala
kreativno delavnico »Kako ustvariti svoj startup?«. Dogodek je povezoval Matija Goljar,
vodja Ustvarjalnika, drugi gostje dogodka pa so
bili zanimivi start-upovci, ki so predstavili svoje
zgodbe, kako so svojo strast uspešno pretvorili
v posel, v katerem uživajo. Mario Benić je
z izjemno motivacijsko zgodbo predstavil
ustanovitev turistične agencije Gremonaparty.

MFDPŠ
je
v
študijskem
letu
2013/2014 pričela
z izvajanjem Leonardo da Vinci projekta za
izboljšanje zaposljivosti mladih diplomantov.
Fakulteta je projekt uspešno prijavila na razpis
z namenom pomagati svojim diplomantom pri
pridobivanju mednarodnih delovnih izkušenj,
ki bi jim pomagale pri iskanju prve redne
zaposlitve. V okviru projekta je načrtovanih 15
praktičnih usposabljanj v tujini.
Andrej Kajba, nekdanji študent MFDPŠ, ki
se je udeležil usposabljanja v Italiji, je povzel
svoje vtise: »Skozi celotno šest-tedensko
usposabljanje (delo, poslovne sestanke,
sejme …) sem videl več kot polovico Italije,
kot na primer Milano, Firence, Bologna,
Rimini, Padova ..., čudovita mesta! Ljudje v
Italiji so nepredstavljivo prijazni in pripravljeni
pomagati. Po zaključenem usposabljanju me
v Italiji vedno čaka tudi prosto delovno mesto,
kamor se bom v kratkem tudi odpravil za dalj
časa. Vsem, ki razmišljate o odhodu ali prijavi
na mobilnost, svetujem, da ne odlašate,
ampak to tudi naredite. Hvala vsem, ki so meni
to čudovito izkušnjo tudi omogočili.«

EU+PIK@: ZAKLJUČNA
KONFERENCA »EU – PODJETNO,
INOVATIVNO IN KREATIVNO«

25. 6. 2014 / MFDPŠ je v letu 2013/2014
izvajala enoletni projekt EU+PIK@ (EU +
Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost), ki je
sofinanciran s strani programa Jean Monnet in
katerega namen je bil spodbujati izobraževanje
in vseživljenjsko učenje o tematikah evropskih
integracij na šolah, izobraževanje učiteljev ter
ozaveščanje javnosti o vsebinah, povezanih

z Evropsko unijo. V okviru projekta EU+PIK@
je potekalo več aktivnosti za različne ciljne
skupine (tridnevni kamp za srednješolce,
delavnice za osnovnošolce, izobraževanje za
učitelje, okrogle mize, tematske delavnice za
študente in splošno javnost).
25. 6. je potekala zaključna konferenca
projekta, ki je povzela cilje, dejavnosti
in dosežke v okviru izvedenih aktivnosti.
Konferenca je vključevala predavanji priznanih
tujih profesorjev, dr. Davida Gibsona, s
Queen’s University Management School,
Velika Britanija, in dr. Kris M.Y. Law, Hong Kong
Polytechnic University, Kitajska. Konferenca
se je zaključila z okroglo mizo »EU+PIK@ (EU Enterprising, Innovaitve, Creative) – Kaj smo se
naučili iz projekta?«. Udeleženci okrogle mize
so izpostavili najpomembnejše dejavnosti in
dogodke, ki so se vrstili v letu 2013/2014 ter
njihov pomen tako za strokovno kot tudi širšo
javnost v regiji.

5. MEDNARODNA POLETNA ŠOLA
O INOVATIVNEM PODJETNIŠTVU
23. 6. - 4. 7. 2014 / Na MFDPŠ se je uspešno
zaključila že peta mednarodna poletna šola to
leto z naslovom “Inovativnost v podjetništvu
- trajnostni razvoj podeželskega turizma”.
Dvanajst študentov iz šestih držav je po dveh
tednih predavanj, delavnic in druženja odšlo
nazaj domov s prijetnimi vtisi o fakulteti
in Celju ter obogateni z novim znanjem in
enkratno mednarodno izkušnjo.
Poletna šola je pri udeležencih krepila
ustvarjalnost in inovativnost ter jih z
ozaveščanjem o trajnostnem razvoju ter
prikazi konkretnih okoljskih rešitev usmerjala
v razmišljanje in delovanje na področju
poslovnih izzivov v podeželskem turizmu. V
času trajanja poletne šole od 23. junija do 4.
julija 2014 so študenti poslušali predavatelje
iz Avstrije, Velike Britanije, Kitajske, Slovenije
in Poljske ter spoznavali različne vidike
podjetništva in inovativnosti. Eden izmed
ciljev poletne šole je bil ustvariti interaktivno
in dinamično učno okolje, ki je bilo praktično
in problemsko usmerjeno. Z aktivnim
sodelovanjem na inovacijski delavnici in s
simulacijo tržnega dogajanja so udeleženci
razvijali lastno podjetniško miselnost,
inovativnost in ustvarjalnost.
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