
newsletter
MFDPŠ · Št. 16 · Avgust 2015 · www.mfdps.si · info@mfdps.si

newsletter

MEDNARODNA 
ZNANSTVENA KONFERENCA 
MAKELEARN & TIIM 2015

V Bariju v Italiji se je med 27. in 29. majem 
2015 odvijala peta mednarodna znanstvena 
konferenca MakeLearn & TIIM. Konference 
se je udeležilo preko 300 udeležencev iz 44 
držav. Objavljenih in predstavljenih je bilo 315 
konferenčnih prispevkov.

Namen konference je bil spodbuditi izmenjavo 
najnovejših dognanj na področju managementa 
znanja, učenja v podjetjih in drugih organizacijah 
(npr. javni zavodi, neprofitne organizacije). 

Letošnja konferenca MakeLearn & TIIM se 
je z naslovom “Upravljanje intelektualnega 
kapitala in inovacij za trajnostno in vključujočo 
družbo” še posebej osredotočala na intelektualni 
kapital, ki združuje neopredmetena sredstva, 
kot so organizacijske strukture z organizacijsko 
kulturo, zmogljivosti in odnosi med zaposlenimi. 
To ustvarja dodatno vrednost in pomaga, da 
podjetje pridobi konkurenčno prednost na trgu. 
Na konferenci so bili še posebej izpostavljeni 
prispevki, ki so se osredotočali na znanje in 
učenje, trajnostni razvoj ter inovativnost.

MEDNARODNA AKREDITACIJA DVEH 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV MFDPŠ
Po dveh obiskih evalvacijske skupine 
je MFDPŠ prejela odločbo avstrijske 
nacionalne agencije za kakovost v visokem 
šolstvu (Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria), ki fakulteti podeljuje 
mednarodni akreditaciji študijskih programov 
Poslovanje v sodobni družbi in Management 
znanja za 6 let. Pridobljeni akreditaciji 
potrjujeta kakovostno delovanje fakultete v 
preteklosti in nas zavezujeta k nadaljnjemu 
razvoju sodobnih ter mednarodno primerljivih 
študijskih programov. Priznanji dajeta 
dodatno prepoznavnost in ugled fakulteti, 
saj bosta omenjena študijska programa za 
obdobje akreditacije označena z logotipom 
avstrijske nacionalne agencije za kakovost v 
visokem šolstvu.

Programme Accreditation

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 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov 
in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3 Kakovost, 
konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
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5. KOME ŠTUDENTSKA KONFERENCA 
»DOBER KADER – GONILO USPEHA«

9. 4. 2015 / Študentski svet MFDPŠ je v 
sodelovanju s fakulteto organiziral 5. KoMe 
(KOnferenca MEdnarodnih) študentsko 
konferenco z naslovom “Dober kader - gonilo 
uspeha”. Ključna tema študentske konference 
so bili izzivi, s katerimi se soočajo študenti in 
diplomanti ob vstopu na trg dela v Sloveniji in 
tujini.

Gost konference je bil g. Rok Vodušek, 
diplomant MFDPŠ, ki je zaposlen v mednarodni 
korporaciji na Slovaškem. Udeležencem je 
v okviru svojega predavanja »Zaposlitev v 
tujini?« predstavil svojo pot do zaposlitve v 
tujini, prav tako pa tudi informacije o podjetjih 
na Slovaškem, njihovo zaposlitveno politiko in 
ugodnosti zaposlenih. Drugi gost konference 
je bil g. Žan Skok iz podjetja CODA, ki je 
predstavil aktivnosti in delovanje podjetja.

V okviru KoMe konference je študentski 
svet  izvedel tudi motivacijske delavnice za 
udeležence. Sledila je predstavitev zanimivih 
konferenčnih prispevkov študentov z naslovi, 
kot na primer Mladi in mobilnost v EU, 
Kako do prve zaposlitve v EU?, Izkušnje 
z delom v evropskih institucijah, Startup 
podjetje … Študentska konferenca MFDPŠ 
združuje študente in diplomante celjske 
regije ter jim daje priložnost, da predstavijo 
in objavijo svoje raziskovalne dosežke in 
ideje s področja podjetništva, ekonomije in 
managementa.

OKROGLA MIZA 
»ČE SO SLOVENSKI MEDIJI 
PROBLEM, ZAKAJ JIH SPREMLJATE?«
19. 5. 2015 / Na okrogli mizi, ki jo je je 
povezoval mag. Rado Pezdir z MFDPŠ, je bilo 
govora o značilnostih slovenskega medijskega 
prostora in mehanizmih lansiranja in blokiranja 
zgodb. G. Bojan Požar, odgovorni urednik 
in novinar spletnega medija Požareport, 
je kritično ocenil spremembe lastništva 
največjih medijev v državi in njihovo uporabo 
za uresničevanje interesov lastnikov. G. Luka 
Dekleva, poslovno medijski svetovalec, je kot 
nekdanji urednik na največjih nacionalnih 
medijih predstavil svojo pozitivno izkušnjo z 

lastniki enega izmed medijev, v katerem je 
bil zaposlen. Poudaril je, da so mediji orodje, 
prav tako pa so tudi podjetja, ki delujejo na 
konkurenčnem trgu ter tekmujejo za tržne 
deleže in svoja občinstva. Doc. dr. Suzana 
Košir, docentka MFDPŠ, je poudarila, da se 
kot posamezniki moramo znati distancirati 
od medijskih zgodb in kritično razmišljati 
o informacijah, ki jih sprejemamo preko 
različnih kanalov. Razmišljanjem gostov so 
sledila tudi vprašanja študentov in drugih 
udeležencev okrogle mize o slovenskem 
medijskem prostoru, vplivu medijev in smeri 
prihodnjega razvoja novinarskega poklica. 
Okrogle mize MFDPŠ so vedno zelo dobro 
obiskane, tako s strani študentov kot tudi s 
strani zainteresirane javnosti.

SEMINAR Z DELODAJALCI 
»STAREJŠI DELAVCI IN PRAKSE 
RAVNANJA Z LJUDMI«

6. 5. 2015 / V 
okviru evropskega 
projekta Inkluzivne 
prakse ravnanja 
s starejšimi 
delavci je MFDPŠ 
izvedla seminar 

z delodajalci z naslovom »Starejši delavci 
in prakse ravnanja z ljudmi«. Predstavljene 
so bile koristne vsebine, ki so naslovile 
problematiko staranja prebivalstva, vpliv 
staranja na gospodarstvo, management 
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staranja in izzive zaposlovanja starejših 
delavcev. Hkrati so bili predstavljeni tudi 
izsledki projekta in nadaljnji koraki aktivnosti. 
Po predstavitvenem delu je sledila sproščena 
diskusija, pri kateri so si udeleženci seminarja 
izmenjali osebne izkušanje inkluzivne prakse 
ravnanja s starejšimi ter se pogovorili o ovirah 
in priložnostih ravnanja s starejšimi delavci.

MEDNARODNI PROJEKTNI 
SESTANEK “TECHONOLOGIES FOR 
YOUNG ENTREPRENEURS”

9.-10. 6. 2015 / MFDPŠ je na srečanju v 
Sloveniji gostila partnerje v okviru projekta 
Leonardo da Vinci “TEchonologies for young 
ENtrepreneurs - TEEN”. Na zaključnem srečanju 
so bili prisotni partnerji iz Italije, Portugalske, 
Španije, Velike Britanije (Škotske), Poljske in 
Turčije. Partnerji so pripravili zaključno poročilo 
projekta s področja zaposlovanja mladih, 
še posebej v starostni skupini med 18. in 
30. letom. Projektna raziskava je omogočila 
jasnejše razumevanje mladih in njihovega 
odnosa do podjetništva, zato je v končnem 
poročilu projekta jasno izpostavljeno, da morajo 
države v EU storiti več za zaposljivost mladih 
v omenjeni starostni skupini. Člani projektne 
skupine so ugotovili, da bi to najlažje dosegli s 
spodbujanjem podjetništva pri mladih, ki bi si 
tako samostojno kreirali lastna delovna mesta. 
Za aktivnejše vključevanje mladih v podjetništvo 
je potrebno zagotoviti tudi ustrezna IKT orodja, 
ki bodo mlade spodbujala k pridobivanju 
ustreznih podjetniških znanj in veščin, ter jim 
pomagala pri preverjanju njihovih poslovnih 
idej. Srečanje se je zaključilo z ogledom mesta 
Celje in Starega gradu ter z izletom v Olimje.
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