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Mednarodna znanstvena konferenca
MakeLearn & TIIM 2019
Mobilnost študentov in zaposlenih
v okviru programa Erasmus+
Tuji gostujoči učitelji

9. študentska konferenca
z naslovom Družba 4.0
Gostili smo študente z Virginia
Military Institute iz ZDA
Prispevek projektov k
internacionalizaciji in
povezovanju z okoljem
Vtisi MFDPŠ Erasmus+ študentov

MEDNARODNA ZNANSTVENA
KONFERENCA MAKELEARN &
TIIM 2019
15. - 17. 5. 2019 / V Piranu v Sloveniji je
potekala 9.
mednarodna znanstvena
konferenca MakeLearn & TIIM 2019 “Thriving
on Future Education, Industry, Business and
Society”. Konference se je udeležilo 226
udeležencev iz 30 držav, ki so predstavili 218
konferenčnih prispevkov.

MFDPŠ je s partnerji že najavila MakeLearn &
TIIM konferenco 2020 »Expanding Horizons:
Business, Management and Technology for
Better Society«, ki bo potekala od 20. do 22. 5.
2020 v Benetkah, Italiji.

MOBILNOST ŠTUDENTOV IN
ZAPOSLENIH V OKVIRU PROGRAMA
ERASMUS+
MFDPŠ v okviru programa Erasmus+ izvaja 4
projekte mobilnosti posameznikov. V letu
2019 je na mobilnost odšlo že 14 zaposlenih
MFDPŠ (Tunizija, Libanon, Poljska, Tajska,
Izrael, Hrvaška). Na MFDPŠ smo v prvi polovici

Na MFDPŠ smo v letu 2019 v okviru Erasmus+
študijske izmenjave gostili 3 Erasmus+
študente. Študent s Trakya University (Turčija)
je v šestih mesecih mobilnosti opravil več
predmetov. Prav tako sta 2 študenta z Warsaw
University of Life Sciences (Poljska), od
januarja do junija študirala na MFDPŠ in
opravila svoje obveznosti. V študijskem letu
2018/2019 so se študijske mobilnosti v
okviru programa Erasmus+ udeležili 4
študenti MFDPŠ in sicer v države Portugalska
in Turčija.

TUJI GOSTUJOČI UČITELJI
Med marcem in majem 2019 smo na MFDPŠ
gostili kar nekaj tujih profesorjev. Dr. Frederick
G. Kohun je profesor računalniških in
informacijskih sistemov z Robert Morris
University (ZDA) in je kot gostujoči predavatelj
sodeloval na magistrskem in doktorskem
programu.

Namen konference je bil spodbuditi izmenjavo
najnovejših
dosežkov
na
področju
managementa, ekonomije, tehnologije in
izobraževanja. Z vključevanjem izkušenj mladih
akademikov in praktikov iz vseh kontinentov je
spodbudila razpravo in izmenjavo znanja med
akademskimi krogi in gospodarstvom ter
ponudila različne možnosti za objavo.

2019 gostili dva profesorja s Kasetsart
University (Tajska), dve profesorici z University
of Tunis (Tunizija), profesorja s Trakya
University (Turčija) in profesorja z Lebanon
University (Libanon), ki je nova partnerska
institucija MFDPŠ.
V okviru svojega obiska je izvedel predavanje
za Klub podjetnikov Zlatorog Celje z naslovom
newsletter

»Preobrazba iz tradicionalnega v storitveno
gospodarstvo – primer Pittsburgha«. V maju
smo na MFDPŠ gostili profesorja s Kasetsart
University (Tajska) dr. Kongkitija Phusavata in
profesorja z Ariel University (Izrael) dr. Motija
Zwilllinga.
Dr. Phusavat je na Kasetsart University
profesor oddelka za Industrijsko inženirstvo in
je predaval pri predmetu Globalna ekonomija
in poslovanje. Dr. Zwilling je strokovnjak za
kibernetsko varnost in obdelavo podatkov in je
predaval pri predmetih Spletni marketing in
Analiza socialnih in ekonomskih omrežij. Dr.
Zwilling se je v okviru gostovanja sestal tudi s
podjetji Inkubatorja savinjske regije.

GOSTILI SMO ŠTUDENTE Z VIRGINIA
MILITARY INSTITUTE IZ ZDA

VTISI MFDPŠ ERASMUS+
ŠTUDENTOV

Na MFDPŠ smo konec junija že drugič gostili
študente najstarejše in najuglednejše vojaške
akademije v ZDA Virginia Military Institute.
Obisk je bil del študijske ekskurzije po Evropi
imenovane Economics and Politics of EU, ki
študentom omogoča, da opravijo obveznosti
enega predmeta v času poletja. V okviru
10-dnevnega bivanja v Celju sta jim predavala
prof. dr. Janez Šušteršič in prof. dr. Dušan
Lesjak. Na MFDPŠ jih v okviru študijske
ekskurzije ponovno pričakujemo že čez dve
leti.

V študijskem letu 2018/2019 so se študijske
mobilnosti v okviru programa Erasmus+
udeležili 4 študenti MFDPŠ. Dodiplomska
študentka Amadea Kraut se je v jesenskem
semestru 2018 udeležila študijske mobilnosti
na Polytechnic Institute of Porto (Portugalska).
Dodiplomska študentka Ana Velenšek se je
udeležila mobilnosti v pomladnem semestru
na School of Communication and Media
Studies (Portugalska). Po Aninih besedah je
Erasmus+ mobilnost čudovita izkušnja, ki bi jo
priporočala vsem, ki bi radi izkusili drugačen
stil življenja kot v Sloveniji. Pridobila je novo
izkušnjo samostojnega življenja v tujem mestu
in nov pogled na spoznavanje ljudi, njihove
navade in kulturo.

9. ŠTUDENTSKA KONFERENCA
Z NASLOVOM DRUŽBA 4.0
11. 4. 2019 / Študentski svet MFDPŠ ter
Študentski svet B2 Visoke šole za poslovne
vede sta izvedla 9. KoMe študentsko
konferenco »Družba 4.0«. V okviru konference
so se udeleženci seznanili z mišljenji in
ugotovitvami na področju podjetništva,
inovativnosti,
umetne
inteligence,
digitalizacije, medicine in zdravstva ter
računalniških algoritmov. Gostja konference
direktorica Celjskega mladinskega centra
Sonja Majcen je predstavila možnosti
mobilnosti za mlade in spregovorila o
kompetencah
prihodnosti.
Direktor
slovenskega start up podjetja Cafelier, d.o.o.
Allen Robnik je predstavil svojo podjetniško
idejo, ročko za hitro elektronsko čiščenje
kavnih avtomatov.

Kako z uporabniki komunicirati v digitalni dobi
je povedala vodja digitalnega bančništva v
Sberbank Barbara Franko. Na konferenci je
sodeloval tudi dr. Robert Ličen s
Podjetniškega centra Pegasus, ki je dolgoletni
manager v zasebnih in javnih podjetjih in je
spregovoril o naravnem vodenju zaposlenih.
Zadnji gost je bil generalni direktor MIK Celje
Franci Pliberšek, ki je predstavil družbeno
odgovorno delovanje njihovega podjetja.

PRISPEVEK PROJEKTOV K
INTERNACIONALIZACIJI IN
POVEZOVANJU Z OKOLJEM
Na MFDPŠ v letu 2018/19 poteka 11
projektov, ki so financirani predvsem iz
programov EU (npr. Erasmus+): CiSoTRA,
RoMigSc, EU:HELM, €U-iMoP, Feedback,
NUCIF, JOVITAL, HESS, Passport to Export …
Projektni sestanki in mednarodne aktivnosti
prispevajo k temu, da se MFDPŠ uveljavlja v
mednarodnem prostoru. Tuji partnerji obiščejo
MFDPŠ in Celje ter tako obogatijo dejavnosti
na fakulteti. Skoraj vsi projekti predvidevajo
nacionalne aktivnosti, ki jih MFDPŠ izvaja
predvsem v celjski regiji s podjetji, šolami in
drugimi
zavodi
ter
tako
povečuje
prepoznavnost v Sloveniji. MFDPŠ izvaja
raziskovalni
program
z
naslovom
»Management izobraževanja in zaposlovanja v
družbi znanja« tudi v programskem obdobju
2019-2024.
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.

Podiplomski študent Luka Robida se je
udeležil kar celoletne mobilnosti na University
of Algarve (Portugalska). Kar 23 % študentov
University of Algarve je tujih študentov, bodisi
so to študenti mednarodnih programov ali
Erasmus+ študenti na mobilnostih in
predmete takšnega mednarodnega programa
je opravljal tudi Luka. Podiplomski študent
Zdravko Valentin je študijsko mobilnost
opravljal na Istanbul Bilgi University in je prvi
študent MFDPŠ, ki je mobilnost opravljal v
Turčiji. Zdravkova Erasmus+ izkušnja je bila
nadvse pozitivna. Življenje na izmenjavi
opisuje kot zelo pestro, saj se je bilo potrebno
soočiti z novo kulturo, jezikom in novim
načinom življenja.
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