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23. 1. 2020 / Na januarski slovesni podelitvi 
diplom MFDPŠ je diplome je prejela že 12. 
generacija študentov fakultete, ki je s svojimi 
izobraževalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi 
prepoznavna tudi v tujini. V študijskem letu 
2018/2019 je diplomiralo 80 študentov. 
Podelili smo tudi pohvale najboljšim študentom, 
diplomantom ter pohvale za najboljša zaključna 
dela in študentsko tutorstvo.

Na MFDPŠ je trenutno vpisana že 13. generacija 
študentov, in sicer 448 študentov na dveh 
dodiplomskih, dveh podiplomskih in enem 
doktorskem programu. Novembra 2019 je 
diplomirala že 1000. diplomantka MFDPŠ. 
To je ga. Katjuša Kostanjšek, ki je končala 
magistrski program Management znanja 
z uspešnim zagovorom magistrske naloge 
‘Kadrovski management in zaposlovanje tujcev 
iz BIH in Srbije’.

27. 11. 2019 / Na MFDPŠ je potekala okrogla 
miza »Izzivi ekonomske politike v letu 2020«, 
na kateri so sodelovali direktorica Urada za 
makroekonomske analize in razvoj RS, mag. 
Marijana Bednaš, predsednik Fiskalnega 
sveta RS, profesor ekonomije in nekdanji 
minister za ekonomske odnose in razvoj, prof. 
dr. Davorin Kračun, ter mednarodni podjetnik in 
investitor dr. Tomaž Subotič. 

Razpravo, ki je pritegnila zlasti veliko uspešnih 
podjetnikov, je vodil sodelavec fakultete, prof. 
dr. Janez Šušteršič, profesor ekonomije in 
nekdanji finančni minister. V pogovoru so 
gostje okrogle mize poskušali odgovoriti na 
vprašanja, kakšne gospodarske razmere 
lahko pričakujemo v Sloveniji v letu 2020; 
zakaj se razmere poslabšujejo in ali se 
moramo bati nove gospodarske krize; kako se 

Študenti MFDPŠ so se v sklopu aktivnosti 
projekta “Krepitev in formalizacija sodelovanja 
z okoljem na področju izobraževanja 
– Omrežje MFDPŠ za razvoj sodobnega 
študija in povezovanje s prakso« udeležili več 
strokovnih ekskurzij v uspešna podjetja. 
Obiskali so podjetja, kot na primer Paradajz, 
Vivapen, DEWESoft, Chipolo in Pomurski 
tehnološki park.

Študenti so obiskali podjetje Paradajz d.o.o., 
ki je znano po proizvodnji paradižnika Lušt. 

slabše razmere čutijo v gospodarstvu in koga 
bo kriza najbolj prizadela; zakaj bi se morala 
odzvati ekonomska politika; ali sta proračuna 
za leti 2020 in 2021 ustrezen odziv na pričako-
vane razmere ter ali so slovenska podjetja 
dovolj dobro upravljana, da se bodo lahko 
ustrezno prilagodila poslabšanim razmeram.
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Eden od lastnikov podjetja je predstavil 
zgodovino in razvojno pot podjetja, pri čemer je 
izpostavil vztrajnost, ki je potrebna za uspešno 
delovanje podjetja. 12.-14. 9. 2019 / Študentski svet MFDPŠ

je v sodelovanju s fakulteto organiziral prvo 
strokovno ekskurzijo v Bruselj. Kar 22 naših 
študentov je v Bruslju obiskalo institucije 
Evropske Unije in spoznalo njihove dejavnosti. 
Ogledali so si Evropski parlament, palačo
EU komisije Berlaymont, evropsko četrt, 
Parlamentarium Parc du Cinquantenaire, 
Palais Royal in druge kulturne znamenitosti 
mesta Bruselj. 

Študentje so se odpravili tudi v mesto Brugge, ki 
ima večino svoje srednjeveške arhitekture 
nedotaknjene, zaradi česar je eno izmed 
najbolj ohranjenih srednjeveških mest v 
Evropi in je od leta 2000 na Unescovem 
seznamu svetovne dediščine.

9.-10. 10. 2019 / MFDPŠ je izvedla mednarodno 
konferenco »Vključevanje Romov in migrantov v 
šole: usposabljanje, odprte razprave in prostovoljne 
dejavnosti mladih«, ki je bila zadnji diseminacijski 
dogodek projekta »RoMigSc« (Erasmus +, KA3: 
580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN).
Konference se je udeležilo 128 slovenskih in 
tujih udeležencev, vključno s predstavniki 
projektnih partnerjev. Na dogodku so 
sodelovali tudi zanimivi gostje, ki so predstavili 
primere dobrih praks v Sloveniji in drugih 
državah projekta. Udeleženci so na konferenci 
lahko sodelovali tudi z lastno predstavitvijo 
referata ali plakata, ki opisuje njihove izkušnje 
s tematike projekta, dobro prakso ali 
priporočilo o politiki vključitve Romov ali 
migrantov v šole.

izbranih državah EU, analizo delovanja 
sistema Zoisovih štipendij v Sloveniji in 
oblikovanje priporočil za izboljšanje sistema.

RAZISKOVALNI PROJEKT »SISTEMI 
DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ ZA 
POSEBNE DOSEŽKE«

ZAKLJUČNA KONFERENCA 
PROJEKTA »RoMigSc«

MFDPŠ je pridobila nov enoletni projekt 
»Sistemi dodeljevanja štipendij za posebne 
dosežke – mednarodna primerjava in predlogi 
izboljšav za Slovenijo« (V5-1935) v okviru 
Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 
2019«. Projekt sofinancirata Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost (ARRS) in Ministrstvo 
za delo, družino, sociale zadeve in enake 
možnosti. Vodja raziskovalnega programa je 
izr. prof. dr. Kristijan Breznik, partnerska 
institucija je podjetje RE-FORMA, d.o.o.

Projekt bo vključeval izvedbo študij primerov 
spodbujanja nadarjenih dijakov in študentov 
oziroma tistih z izjemnimi dosežki v sedmih 

V podjetju Vivapen d.o.o. so študenti spoznali 
celoten proces proizvodnje pisal od njihove 
zasnove, izdelave delavniškega načrta in 
ustreznih orodij, brizganja sestavnih delov, 
njihovega sestavljanja in pakiranja. Ena od 
ekskurzij je bila tudi v podjetje DEWESoft, 
ki je vodilno podjetje na področju izdelave 
programske opreme in proizvodnje elektronskih 
komponent, in je leta 2012 prejelo zlato gazelo 
leta. Poleg predstavitve zgodbe o uspehu so si 
študenti ogledali tudi poslovne prostore in 
proizvodnjo ter dobili mnogo dobrih napotkov 
za razvoj kariere. Obenem so si ogledali tudi 
njihov podjetniški pospeševalnik Katapult, v 
katerem nudijo podporo start-up podjetjem, 
kjer deluje tudi podjetje Chipolo. 

V Pomurskem tehnološkem parku pa so študenti 
spoznali cilje, namen in aktivnosti tehnološkega 
parka ter projekte, s katerimi spodbujajo 
podjetniško pobudo. Še posebej so izpostavili 
sodelovanje s srednjimi šolami, fakultetami in 
podjetji ter inovativne načine sodelovanja, saj je 
po njihovem mnenju pomembno, da se teorija 
zna prenesti v praktične aktivnosti.


