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11. podelitev diplom in promocija
prve doktorice znanosti
Okrogla miza »Nova družbena
gibanja in pravice žensk: priložnost
ali nevarnost?«
Mobilnost študentov in zaposlenih v
okviru programa Erasmus+
Raziskovalni program »Management
izobraževanja in zaposlovanja v
družbi znanja«
Nacionalni seminar v okviru
projekta CiSoTRA
Študijski obisk iz Argentine s
področja trajnostnega turizma

11. PODELITEV DIPLOM IN
PROMOCIJA PRVE DOKTORICE
ZNANOSTI

generacija
študentov,
in
sicer
424
študentov na dveh dodiplomskih, dveh
podiplomskih in enem doktorskem programu.

17. 1. 2019 / Na januarski slovesni podelitvi
diplom MFDPŠ je diplome je prejela že
11. generacija študentov fakultete, ki je s
svojimi raziskovalnimi in izobraževalnimi
dejavnostmi prepoznavna tudi v tujini.
V
študijskem
letu
2017/2018
je
diplomiralo 91 študentov. Podelili smo
tudi
pohvale
najboljšim
študentom,
diplomantom ter pohvale za najboljša
zaključna dela in študentsko tutorstvo.

OKROGLA MIZA »NOVA DRUŽBENA
GIBANJA IN PRAVICE ŽENSK:
PRILOŽNOST ALI NEVARNOST?«
6. 12. 2018 / Na MFDPŠ je potekala okrogla
miza “Nova družbena gibanja in pravice
žensk: priložnost ali nevarnost”, na kateri so
zbrani razpravljali o pravicah, vlogi in položaju
žensk v današnjem svetu. O aktualni tematiki

Posebnost letošnje slovesnosti je bila
promocija prve doktorice znanosti MFDPŠ
Mojce Gornjak. Častni naziv »zaslužna
profesorica« je prejela prof. dr. Majda
Kokotec Novak, za izjemne zasluge in
dosežke na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju, ki so pomembno
prispevali k razvoju ter uveljavitvi fakultete.
Na MFDPŠ je trenutno vpisana že 12.

so spregovorili prorektorica in profesorica
sociologije na Univerzi v Mariboru dr. Marina
Tavčar Kranjc, dramaturginja v Slovenskem
ljudskem gledališču Celje in nekdanja
umetniška direktorica Festivala Borštnikovo
srečanje Alja Predan in direktor oskrbne
verige v Pivovarni Laško Union, d. o. o., Matej
Oset. Z gosti se je pogovarjala sodelavka
fakultete, sodnica Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, doc. dr. Špelca Mežnar.
Gostje okrogle mize, ki je pritegnila veliko
obiskovalcev, so si bili enotni, da je potrebno
na vseh področjih družbenega življenja skrbeti
za uravnoteženost. ”Trendi vodijo v smer
izenačevanja, tako družbeno kot zasebno. Da
bodo te možnosti dosegljive kateri koli ženski,
pa bo treba v družbi še veliko stvari premakniti,
” je ob koncu dodala dr. Tavčar Krajnčeva.
”Menim, da se moramo vsi, tako moški kot
ženske, zavedati, da je proces osvobajanja
žensk in moških od stereotipnih vzorcev in vlog,
nekaj, kar je treba gojiti ves čas. Samo tako
bomo dosegli skladnost na vseh življenjskih
področjih, saj nam prav ta enakopravna
pozicija pogosto osrečuje življenje in je
nekaj vzajemnega,” je sklenila Alja Predan.

MOBILNOST ŠTUDENTOV IN
ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA
ERASMUS+
MFDPŠ vzporedno izvaja tri projekte mobilnosti
posameznikov v okviru programa Erasmus+.
V prvi polovici študijskega leta 2018/2019 je
na mobilnost za poučevanje ali usposabljanje
na partnerske institucije v tujino odšlo že
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pet zaposlenih MFDPŠ (Libanon, Tajska).
V začetku novembra 2018 je predavatelj
Jurij Štukovnik v okviru mobilnosti obiskal
partnersko Kasetsart University na Tajskem.
MFDPŠ je v sodelovanju s Kasetsart University
in slovenskim podjetjem Gorenje d.o.o. že
sodelovala pri izvedbi poletne strokovne
prakse, vodstvo univerze pa je izrazilo željo po
ohranitvi in nadaljevanju izmenjav za namen
prakse in študija, kot tudi izmenjav osebja
za namen poučevanja in usposabljanja.

Univerze na Primorskem. Vodja raziskovalnega
programa je prof. dr. Dušan Lesjak.
Rezultati raziskovalnega programa bodo
prispevali k razvoju znanj na področju
managementa izobraževanja in zaposlovanja
ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo
teoretična spoznanja in modeli upoštevali
družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo
družbeno relevanco rezultatov, spoznanj
in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost
kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali
teorije, uporabni bodo za vse deležnike
izobraževanja in zaposlovanja tako na
sistemski kot institucionalni ravni, hkrati pa
bodo prišli prav pri uresničevanju evropskih
politik, zato bodo rezultati imeli neposreden
pomen za deležnike v Sloveniji in EU.

V januarju 2019 so se mobilnosti za
usposabljanje na Lebanese International
University v Libanonu udeležili štirje
visokošolski učitelji MFDPŠ. MFDPŠ v okviru
programa Erasmus+ v letu 2018/2019
načrtuje še mnoge odhajajoče mobilnosti
sodelavcev fakultete v Izrael, Tunizijo,
Tajsko, Španijo, na Poljsko, Hrvaško ipd. Na
MFDPŠ so od januarja 2019 na mobilnosti
tudi trije tuji študenti iz Poljske in Turčije.

RAZISKOVALNI PROGRAM»
MANAGEMENT IZOBRAŽEVANJA IN
ZAPOSLOVANJA V DRUŽBI ZNANJA
MFDPŠ je bila s strani Javne agencije za
raziskovalno dejavnost (ARRS) izbrana kot
koncesionar za izvajanje javne službe na
področju raziskovalne dejavnosti v obliki
raziskovalnega programa »Management
izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja«
(P5-0049) za šestletno obdobje od 2019
do 2025. Institucija nosilka raziskovalnega
programa je Fakultetea za mangement Koper,

NACIONALNI SEMINAR V OKVIRU
PROJEKTA CISOTRA
25. 10. 2018 / Na MFDPŠ je potekal prvi
nacionalni seminar projekta CiSoTRA »Socialno
vključevanje migrantov - mladoletnikov brez
spremstva ob prehodu v odraslost – vloga
skupnosti«. V prvem delu seminarja so
predstavniki Urada Vlade Republike Slovenije
za oskrbo in integracijo migrantov, Slovenske
Filantropije ter Socialne Zbornice Slovenije
predstavili položaj mladoletnih in mladih
migrantov v Slovenij, ter projekte in iniciative
za boljšo vključevanje migrantov v družbo. Na
področju vključevanja mladoletnih migrantov
brez spremstva ter mladih migrantov je
še vedno vrsta nerešenih izzivov/težav:
mladoletni migranti brez spremstva niso
obravnavani kot otroci, ni individualne/
celostne obravnave, zagotavljanje boljše
zaščite mladoletnikov, ki se odločijo zapustiti
Slovenijo (zagotavljanje varnega prehoda
v ciljno državo), spodbujanje usposabljanj
strokovnjakov in krepitev institucionalnih
zmogljivosti, še bolj je potrebno spodbujati
sodelovanje med organizacijami, ki delajo na

tem področju, potrebnih je tudi več iniciativ
in konkretnih rešitev. na področju prehoda
mladoletnih migrantov v odraslost.

ŠTUDIJSKI OBISK IZ ARGENTINE
S PODROČJA TRAJNOSTNEGA
TURIZMA
15.-19. 10. 2018 / Predstavniki partnerskih
univerz iz Argentine so v sodelovanju z MFDPŠ
v Sloveniji izvedli študijski obisk s področja
trajnostnega turizma. Gostje so obiskali
slovenske organizacije, ki so najaktivnejše
na področju razvoja slovenskega turizma in
njegove promocije v mednarodnem prostoru
(npr. Slovenska turistična organizacija,
Fakulteta za turistične študije – Turistica,
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled …). Študijski obisk je potekal v okviru
mednarodnega projekta »Mreža univerz za
prenos znanja in čezmejno sodelovanje«
(NUCIF).

Temeljni cilji projekta so okrepiti čezmejno
univerzitetno mrežo v Latinski Ameriki z
oblikovanjem modela upravljanja, odprtega
za lokalne javne ustanove in zasebna
podjetja, spodbujati strokovno znanje univerz
v zvezi s ključnimi vprašanji razvoja Latinske
Amerike (npr. kmetijstvo, okolje in podnebne
spremembe, trajnostni turizem in kulturne
dobrine, krožno gospodarstvo) ter graditi in
preizkusiti skupne učne načrte za podporo
čezmejnemu sodelovanju institucij.
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