
  

Teden vseživljenjskega učenja 2018 (TVU 2018) na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) 
 

Uradni termin 11. – 20. 5. 2018; Razširjeni termin 11. 5. – 30. 6. 2018; Spletna stran TVU; #TVU2018 

Z. Š. NASLOV PRIREDITVE KRATEK OPIS PRIREDITVE  
VODJA PRIREDITVE/ 
SODELUJOČI 

DATUM, ČAS, KRAJ 
IZPELJAVE 

1 
Tehnike sproščanja za 
študente MFDPŠ 

Na delavnici bodo študenti MFDPŠ spoznali osnovne značilnosti 
sproščanja in preizkusili tri različne tehnike sproščanja. 
Delavnico bo izvedla diplomirana medicinska sestra iz Centra za 
krepitev zdravja Zdravstvenega doma Celje. Delavnica bo 
potekala v okviru akcije Z učenjem do zdravja. 

Mateja Rozman, Center za 
krepitev zdravja, Zdravstveni 
dom Celje 

14. 5. 2018; 14.00 in 
16.30, 15. 5. 2018; 
10.00 in 13.00, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 

2 
MFDPŠ na Paradi učenja – 
Dan učečih se skupnosti 

MFDPŠ bo sodelovala na Paradi učenja s kvizom na temo EU in 
finančne pismenosti ter s predstavitvijo študijskih programov 
fakultete. Dogodek poteka v sklopu akcije Parada učenja – dan 
učečih se skupnosti. 

Študenti in sodelavke 
referata za študij MFDPŠ 

16. 5. 2018; 9.00-14.00, 
Središče mesta Celje 
(Stanetova ulica) 

3 
Methodological issues in 
quality research 

Predavanje bo izvedel dr. Vitor Braga in bo potekalo v 
angleškem jeziku. Vsebina: methodological issues in quality 
research; the context of business co-operation, the portugese 
furniture industry, business co-operation wihin the furniture 
industry. 

dr. Vitor Braga, Polytechnic 
of Porto, School of 
Technology and 
Management 

15. 5. 2018; 12.30-
15.45, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 

4 
Motivacija, plačni sistem in 
sistem nagrajevanja 

Predavanje o motivaciji, plačnem sistemu in sistemu 
nagrajevanja zaposlenih bo izvedel dr. Mitja Gorenak. 
Predavanje se osredotoča na nekatere klasične motivacijske 
teorije, ki so bile razvite v 50tih in 60tih letih prejšnjega stoletja. 
Njihova relevantnost je še danes povsem dokazljiva. Motivacija 
je eden izmed ključev za uspeh in razvoj tako posameznika kot 
organizacije zato je pomembno znanje vsakega managerja. 
Motivacija je pravzaprav tudi neločljivo povezana z 
nagrajevanjem, ki ga bodo dobri managerji vedno znali vključiti v 
sistem plač saj le-tega formulirajo kot sistem plač in nagrad. 

Dr. Mitja Gorenak, MFDPŠ 

16. 5. 2018; 16.30-
19.45, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 

 
5 

Prikaz uporabe 
avtomatskega eksternega 
defibrilatorja (AED) za 
študente MFDPŠ 

Študenti Visoke zdravstvene šole bodo študentom MFDPŠ 
prikazali uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja. 
Dogodek poteka v sklopu akcije Z učenjem do zdravja. 

Študenti Visoke zdravstvene 
šole v Celju 

21. 5. 2018; 14.30-
16.00 in 16.30-18.00, 
Visoka zdravstvena šola 
v Celju, Mariborska 
cesta 7, Celje 

6 
Učinkovito obvladovanje 
časa 

Učinkovito obvladovanje časa je veščina, ki se je lahko naučimo. 
Ta delavnica lahko tudi prispeva k temu, da boste postali 
gospodar svojega časa in ne boste ostajali njegov suženj. 

Dr. Nada Trunk Širca, 
MFDPŠ 

24. 5. 2018; 14.00-
16.15, MFDPŠ, 

http://tvu.acs.si/predstavitev/
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Sistematično se boste spoprijeli s  spoznanji o lastnem hotenju, 
o svojih ciljih in se izurili v spretnostih razporejanja časa za 
pomembne stvari. Ob tem si boste pridobili večjo svobodo in čas 
za vse tiste radosti, prijateljevanje in sanje, za katere doslej niste 
imeli nikoli dovolj časa.Delavnica bo dosegla namen, če boste 
ob tem pričeli razmišljati o tem, kako resnično želite izrabiti svoj 
čas, kako bi lahko delali manj naporno, se bolj posvečali 
stvarem, ki vas bogatijo, in v življenju uživali, ob tem pa še 
uspešno dosegali zastavljene cilje. 

Mariborska cesta 7, 
Celje   

7 

Kaj nam povedo podatki o 
kakovosti OŠ in SŠ o 
(ne)pravičnosti  
v našem izobraževanju – 
od osnovne šole do 
odraslosti? 
 

Doc. dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra, bo 
izpostavil naslednje izzive: 
- Nivo in trajnost znanja iz osnovne šole, srednje šole in 

fakultet. 
- (Pre)visoke ocene, inflacija spričeval, diplom in doktoratov v 

Sloveniji. 
- Povezanost ocen, vrste srednjega šolanja in študija s 

socialno-ekonomskim statusom družine. 
- Skozi izobraževalni sistem se problemi in s tem izzivi 

prenašajo v obdobje  odraslosti. 

Dr. Darko Zupanc, Državni 
izpitni center 

24. 5. 2018; 16.30-
19.30, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 

8 
Citizenship and democracy 
in the EU 

Predavanje bosta izvedli dr. Nada Trunk Širca ter Natali 
Sanmartin in bo potekalo v angleškem jeziku. Teme: 
- EU participation and identity. 
- The democratic deficit question. 

Dr. Trunk Širca Nada, 
MFDPŠ in Natali Sanmartin 

25. 5. 2018; 10.00-
13.30, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 

9 
Regionalno stičišče za 
dostojno delo 

Delavnico bo izvedla ga. Barbara Kač Kadunc iz Regionalnega 
stičišča dostojnega dela. Na delavnici se bomo pogovarjali, kaj 
je dostojno delo (z vidika različnih ciljnih skupin, z vidika različnih 
teoretičnih definicij), predstavljene bodo atipične oblike dela in 
statistika v zvezi s tem, predstavljeno bo Regionalno stičišče 
dostojnega dela Celje (cilji in njegov namen) in ambasadorstvo 
dostojnega dela ter pregledali bomo nekaj vzorčnih dilem s 
strani delojemalcev in delodajalcev. 

Barbara Kač Kadunc, 
Regionalno stičišče 
dostojnega dela, Regionalna 
gospodarska zbornica Celje 

28. 5. 2018; 12.30-
14.00, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 

10 
Načini vstopa na tuji trg in 
pridobivanje potrebnih 
informacij 

Predavanje bo izvedel doc. dr. Gorazd Justinek. Na predavanju 
bomo obdelali različne vidike vstopa na tuje trge, značilnosti 
posameznih držav, ter kako se lahko podjetja s tem soočijo. 
Pregledali bomo različne vidike ekonomske diplomacije, ki lahko 
v takih situacijah podjetjem odpira potrebna vrata.  

Dr. Gorazd Justinek, MFDPŠ 

29. 5. 2018; 16.30-
19.45, MFDPŠ, 
Mariborska cesta 7, 
Celje 
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11 Pohod na Celjsko kočo 

Pohod študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije na 
Celjsko kočo. Dogodek poteka v okviru akcije Planinstvo kot 
način življenja. V primeru slabega vremena dogodek odpade. 

Študenti ter visokošolski 
učitelji in sodelavci MFDPŠ 

31. 5. 2018; 17.00-
20.00, Zbirališče pri 
Gasilskem domu 
Zagrad- Pečovnik, 
Pečovnik 54, Celje 
 

12 
Študij na MFDPŠ – 
informativni dan 

Predstavitev Mednarodne fakultete za družbene in poslovne 
študije ter njenih študijskih programov. 

Dr. Srečko Natek, Barbara 
Jurgec, MFDPŠ 

5. 6. 2018,16.00-17.00,  
MFDPŠ, Mariborska 
cesta 7, Celje 

13 

The EU as a regional actor: 
European External Action 
Service (EEAS) 
 

Predavanje bosta izvedli dr. Nada Trunk Širca ter Natali 
Sanmartin ter bo potekalo v angleškem jeziku. Vsebina: 
The EU as a regional actor: European External Action Service 
(EEAS) 

 The European Neighbourhood Policy. 

 The EU migration & Asylum policies: the refugee crisis. 

Dr. Trunk Širca Nada, 
MFDPŠ in Natali Sanmartin 

6. 6. 2018; 9.00-12.00, 
MFDPŠ, Mariborska 
cesta 7, Celje   
 

14 
EU social policies 
 

Predavanje bosta izvedli dr. Nada Trunk Širca ter Natali 
Sanmartin in bo potekalo v angleškem jeziku. Vsebina: EU 
social policies; social inclusion and protection in the EU; the 
European platform against poverty and social exclusion; Anti-
discrimination & equality: the EU Charter of Fundamental Rights. 

Dr. Trunk Širca Nada, 
MFDPŠ in Natali Sanmartin 

6. 6. 2018; 12.00-15.00,  
MFDPŠ, Mariborska 
cesta 7, Celje 

15 

Interaktivna delavnica »Še 
vedno vozim -  vendar ne 
hodim« za študente 
MFDPŠ 

Interaktivna delavnica »Še vedno vozim -  vendar ne hodim« v 
izvedbi članov VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje o 
varni vožnji, bo namenjena študentom MFDPŠ in bo potekala na 
osnovi podajanja osebne zgodbe poškodovancev v prometnih 
nesrečah, ki skozi lastne izkušnje podajo neposredne 
informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestno 
prometnih predpisov. Predstavljena bodo tudi Drunk Busters 
očala, ki simulirajo različne stopnje alkoholiziranosti in prisotnost 
psihoaktivnih substanc v organizmu. Slušatelji bodo lahko na 
varen način izkusili, kako močno alkohol in druge psihoaktivne 
substance oslabijo posameznikove zmožnosti zaznavanja in 
gibanja v prostoru.  

VOZIM, Zavod za inovativno 
izobraževanje o varni vožnji 

6. 6. 2018; 15.00-16.30, 
MFDPŠ, Mariborska 
cesta 7, Celje 

Kontaktna oseba: Maja Tepeš, univ. dipl. ekon., vodja službe za izobraževanje 
Telefon: 03/425-82-36 
e-pošta: maja.tepes@mfdps.si 


