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Mednarodna znanstvena
konferenca MakeLearn & TIIM 2017
Mobilnost študentov in zaposlenih v
okviru programa Erasmus+
Tuji gostujoči učitelji na MFDPŠ

7. KoMe študentska konferenca

Začetek projekta »Passport to
Export«
Nacionalni posvet in seminarji
»Vključevanje Romov in migrantov
v šole«

MEDNARODNA ZNANSTVENA
KONFERENCA MAKELEARN &
TIIM 2017

večjo
fleksibilnost
in
odzivnost.
MFDPŠ je s partnerji že najavila MakeLearn &
TIIM konferenco 2018 z naslovom »Integrirano

17.-19. 5. 2017 / V Lublinu na Poljskem je
potekala sedma mednarodna znanstvena
konferenca MakeLearn & TIIM. Konference
se je udeležilo preko 170 udeležencev
iz 28 držav. Objavljenih in predstavljenih
je bilo 133 konferenčnih prispevkov.

gospodarstvo
in
družba:
raznolikost,
ustvarjalnost in tehnologija«, ki bo potekala
od 16. do 18. 5. 2018 v Neaplju v Italiji.

Namen konference 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 »Izzivi v
upravljanja v omrežnem gospodarstvu«
posebej osredotočala na združevanje
znanja
z
različnih
perspektiv,
ki
ustvarja nove priložnosti in inovativne
odzive organizacij na sodobne izzive.
Omrežno delovanje omogoča organizacijam

MOBILNOST ŠTUDENTOV IN
ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA
ERASMUS+
MFDPŠ vzporedno izvaja štiri projekte
mobilnosti posameznikov v okviru programa
Erasmus+. V letu 2017 je na mobilnost za
poučevanje ali usposabljanje na partnerske
institucije v tujino odšlo že devet zaposlenih
MFDPŠ (Izrael, Tajska, Maroko, Hong

Kong, Makedonija, Kosovo). Na MFDPŠ
fakulteti pa smo prvi polovici 2017 v okviru
projektov mobilnosti Erasmus+ gostili že

dva profesorja s partnerske institucije
Western Galilee College iz Izraela, dva z
Universum University College s Kosova, dva
s Kasetsart University s Tajske in profesorico
s Hong Kong Polytechnic University.
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TUJI GOSTUJOČI UČITELJI NA MFDPŠ
MFDPŠ je v maju in juniju gostila dva tuja
gostujoča profesorja v okviru projekta
»Tuji gostujoči učitelji na MFDPŠ«. Dr.
Oğuz Başol s Kırklareli University (Turčija)
je študentom predaval o razvoju orodij
za delo z zaposlenimi, ki temeljijo na
rezultatih zadovoljstva zaposlenih. Prof.
David Gibson z Univerze Liverpool John
Moores (Združeno kraljestvo) je predaval
o podjetniških veščinah in podjetniškem
učenju. Teme so se navezovale tudi na pomen
digitalnega marketinga za podjetniški uspeh.

Tine Čokl iz Zadruge Buna, ki je nastala
z namenom, da bi se uporabniki izdelkov
in storitev ob nakupu večkrat vprašali, od
kod nekaj prihaja, kako je bilo narejeno,
kako je sestavljena cena, ki jo plačajo za
izbrano storitev ali izdelek; samostojna
podjetnica Tatjana Klakočar, profesorica
športne vzgoje, ki se ukvarja z zdravjem
na delovnem mestu; Nejc Volarič, direktor
podjetja kreativna fotografija in spletne
trgovine Verdy, ki deluje mednarodno, največ

NACIONALNI POSVET IN SEMINARJI
»VKLJUČEVANJE ROMOV IN
MIGRANTOV V ŠOLE«

“Operacijo delno financira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa 20142020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega

dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih
oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in
potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega
cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”

gospodarstvo in ponudnike tehnologij na tem
področju odpira trajna mednarodna rast in
izvozni trg.

15. 6. 2017 / Med trajanjem srečanja partnerjev projekta »Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte razprave in prostovoljne dejavnosti mladih«
(RoMigSc) (št. projekta: 580228-EPP-1-20161-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN), katerega koordinator je MFDPŠ, je v tem okviru na fakulteti
potekal tudi nacionalni posvet »Socialna
vključenost - vključevanje Romov in migrantov
v šole«. Posveta so se udeležili predstavniki
nacionalnih in regionalnih organizacij, ki delujejo tudi na področju migrantske in romske problematike, ravnatelji in strokovni
delavci v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
ter predstavniki prostovoljskih organizacij.

s severno Ameriko, Kanado in Veliko Britanijo.
Konferenca je vključevala tudi predstavitve
studenskih prispevkov s področja zaposlitve,
ergonomije, zadovoljstva zaposlenih, zdravja,
podjetniških izzivov, socialnega podjetništva,
pravične
trgovine,
Evropska
Unija,
skupnega evropskega trga in prostovoljstva.

Posvet je izpostavil pomen izobraževalne
politike kot pomembnega faktorja uspešnosti
integracije Romov in migrantov v vzgojnoizobraževalni proces in širše družbeno
okolje, različnost vplivov družbenega okolja
na socializacijo otrok migrantov ter prizadevanja za pravično in strpno družbo.

ZAČETEK PROJEKTA »PASSPORT TO
EXPORT«

7. KOME ŠTUDENTSKA
KONFERENCA
13. 4. 2017 / Študentski svet MFDPŠ in
MFDPŠ sta organizirala 7. KoMe (KOnferenca
MEdnarodnih) študentsko konferenco z
naslovom “Nove priložnosti v podjetništvu”.
Gostje konference so bili Živa Lopatič in

1. 4. 2017 / V okviru programa čezmejnega
sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija je bil
odobren tudi projekt “Passport to Export”, v
katerem kot partner sodeluje tudi MFDPŠ.
Projekt bo trajal od aprila 2017 do marca
2019 in je osredotočen na podporo razvoja
novih produktov in internacionalizacijo
tehnoloških podjetij na razvitih trgih Švice in
Italije.
Temeljni cilj projekta je povečati število
internacionaliziranih malih in srednjih podjetij
na čezmejnem območju, predvsem tehnološko
in inovacijsko naravnanih podjetij, saj se za
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