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MFDPŠ prejela mednarodno
akreditacijo kakovosti
Mednarodna znanstvena konferenca
MakeLearn & TIIM 2016
Mobilnost študentov in zaposlenih
v okviru programa Erasmus+
Zaključek projekta in mednarodna
konferenca “Prakse ravnanja s
starejšimi zaposlenimi”
6. KoMe študentska konferenca
Mednarodna delavnica “Tools for Data
Management - supporting the Data Driven
Decision Making for Internationalization of
Higher Education”
Projekt Danube Region Strategy in
“Integracija romskih otrok v
izobraževalni sistem”

MFDPŠ PREJELA MEDNARODNO
AKREDITACIJO KAKOVOSTI
MFDPŠ je pridobila mednarodni certifikat
hrvaške Nacionalne agencije za znanost in
visoko šolstvo (AZVO - Agencija za znanost
i visoko obrazovanje) za učinkovit, razvit
in delujoč sistem zagotavljanja kakovosti.
Opravljena
mednarodna
evalvacija
in
pridobljeni certifikat pomenita mednarodno
prepoznavno dokazilo o kakovostnem
delovanju fakultete v skladu z evropskimi
standardi in smernicami za zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu.
Ob 10. obletnici delovanja MFDPŠ je uspešno
opravljena mednarodna evalvacija za fakulteto
dokaz zrelosti in pomembno priznanje
kakovostnega delovanja in prizadevnosti,
mednarodne primerljivosti, fakulteti pa
prinaša višjo raven ugleda v nacionalnem
in mednarodnem okolju, kar omogoča
privabljanje boljših študentov in zaposljivost
diplomantom.
MFDPŠ ima sedaj naslednje mednarodne
akreditacije:

MEDNARODNA
ZNANSTVENA KONFERENCA
MAKELEARN & TIIM 2016

neprofitne organizacije). Letošnja konferenca
MakeLearn & TIIM se je z naslovom “Upravljanje
inovacij in različnosti v družbah znanja skozi
negotove razmere” še posebej osredotočala
na upravljanje inovativnosti in raznolikosti v
družbi znanja in negotovih časih.
MFDPŠ je s partnerji že najavila MakeLearn
& TIIM konferenco 2017 z naslovom »Izzivi
managementa v mrežnem gospodarstvu«, ki
bo potekala od 17. do 19. 5. 2017 v Lublinu
na Poljskem.

25.-27. 5. 2016 / V Temišvaru v Romuniji
je potekala šesta mednarodna znanstvena
konferenca MakeLearn & TIIM. Konference
se je udeležilo preko 210 udeležencev iz 28
držav. Objavljenih in predstavljenih je bilo 178
konferenčnih prispevkov.
Namen konference je bil spodbuditi
izmenjavo najnovejših dognanj na področju
managementa znanja, učenja v podjetjih
in drugih organizacijah (npr. javni zavodi,

MOBILNOST ŠTUDENTOV IN
ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA
ERASMUS+

MFDPŠ izvaja dva projekta mobilnosti
posameznikov v okviru programa Erasmus+.
V prvi polovici leta 2016 so se mobilnosti
za študij na Portugalskem udeležil trije
študenti, v poletnih mesecih pa bo Erasmus+
strokovno prakso v Avstriji opravljala tudi ena
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best practices of inclusion”, ge. Dalje Jogan iz
podejtja Istrabenz plini (Slovenija) “Inclusion
of elderly in work environment through the
lens of HR manager” in predavanje g. Yvorja Broer-ja iz podejtja inDialogue (Danska)
“Intergenerational dialogue in practice”.

6. KOME ŠTUDENTSKA KONFERENCA

študentka MFDPŠ. V okviru obeh projektov je
na mobilnost za poučevanje ali usposabljanje
odšlo že pet zaposlenih MFDPŠ (Tajska,
Poljska, Romunija), na fakulteti pa smo v maju
gostili tudi predavatelja s partnerske institucije
Al Akhawayn University iz Maroka. Naslednji
razpis za mobilnost študentov za študij ali
prakso v tujini (za študijsko leto 2017/2018)
bo izšel v januarju 2017.

internacionalizacije, npr. prodekani za
mednarodno
sodelovanje,
visokošolski
učitelji, zaposleni v mednarodni pisarni,
oddelku za informatiko, pristojni za kakovost
... Udeleženci so z aktivno udeležbo na
delavnici prispevali k Beta različici orodja za
delitev podatkov in modula usposabljanj.

ZAKLJUČEK PROJEKTA IN
MEDNARODNA KONFERENCA
“PRAKSE RAVNANJA S STAREJŠIMI
ZAPOSLENIMI”

6. 4. 2016 / MFDPŠ je organizirala enodnevno
mednarodno konferenco “Prakse ravnanja
s starejšimi zaposlenimi” (v angleščini:
Inclusive Human Resources Management
Practices for Older Workers). Konferenca je
del diseminacijskih aktivnosti istoimenskega
projekta, ki ga MFDPŠ izvaja skupaj z
mednarodnimi partnerji (http://i-hrm.eu).

PROJEKT DANUBE REGION
STRATEGY IN “INTEGRACIJA
ROMSKIH OTROK V
IZOBRAŽEVALNI SISTEM”

7. 4. 2016 / Študentski svet MFDPŠ
je organiziral 6. KoMe (KOnferenca
MEdnarodnih) študentsko konferenco z
naslovom “Odgovornost pri poslovanju
podjetij”.
Ključna
tema
študentske
konference so bila spoznanja mnogih
podjetij, da je dobre rezultate lažje dosegati
v sinergiji in da je pomembno, da del
zaslužka vrnejo v lokalno skupnost, ki jih
podpira pri njihovem delovanju. Udeleženci
študentske konference so razpravljali o
odgovornosti ravnanja podjetij in njihovih
lastnikov do družbe, zaposlenih in predvsem
do etičnih standardov. Druge pomembne
teme konference so bile tudi družbena
odgovornost, podjetnost, nove podjetniške
prakse, poslovna etika, razvoj kadrov in
zaposlovanje ter uspešnost in učinkovitost
podjetij.

MEDNARODNA DELAVNICA
“TOOLS FOR DATA MANAGEMENT SUPPORTING THE DATA DRIVEN
DECISION MAKING FOR
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER
EDUCATION”
Še posebej so bila zanimiva gostujoča
predavanja dr. Dirk-a van Dierendonck-a z
Erasmus University Rotterdam (Nizozemska)
“State of the art: Elderly and work – what do
researches show?”, ge. Ane Barroca iz podjetja
Advancis (Portugalska) “Elderly and work –

Glavni cilj projekta
»Integracija
romskih
otrok
v
izobraževalni
sistem - države
Podonavske
regije« je opremiti
učitelje in romske
mediatorje / romske pomočnike s spretnostmi
in znanji, potrebnimi za delo z romskimi otroki
ter izmenjava dobrih praks med učitelji iz
Slovenije, Romunije in Srbije.
V marcu, aprilu in maju so bila v treh
državah (Slovenija, Srbija in Romunija)
izvedena usposabljanja za učitelje in
romske mediatorje/pomočnike, ki se jih je
udeležilo skupno več kot 100 udeležencev.
27. 5. 2016 je bila v Temišvaru v Romuniji
izvedena tudi konferenca “Vloga integracije
romskih otrok v izobraževalni sistem”, ki
se je je udeležilo več kot 110 udeležencev
na kateri. Na konferenci so sodelovale
različne zainteresirane skupine: predstavniki
ministrstev za izobraževanje, romske
skupnosti, akademiki, učitelji, romski
mediatorji /romski pomočniki...).

14. 4. 2016 / MFDPŠ je v sodelovanju s
projektnimi partnerji izvedla enodnevno
mednarodno delavnico “Tools for Data
Management - supporting the Data Driven
Decision Making for Internationalization
of Higher Education”. Delavnica je bila
namenjena zaposlenim na visokošolskim
zavodom, ki so vključeni v aktivnosti
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