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tujo strokovnjakinjo smo v maju gostili tudi 
dr. Suzano Košir, ki poučuje na ameriški 
univerzi v Kuvajtu in je izvedla predavanji 
»Učinkovito paralelno razmišljanje po metodi 
šestih klobukov razmišljanja« in »Medkulturno 
komuniciranje: primerjava med Kuvajtom in 
Slovenijo«.

“Operacijo delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega programa 2014-
2020, 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.”

ERASMUS+ MOBILNOSTI ŠTUDENTOV 
IN ZAPOSLENIH
 
MFDPŠ je februarja gostila dva strokovnjaka 
z Western Galilee College iz Izraela,  dr. 
Israela Rachevskega, in finančnega direktorja 
institucije, g. Leonida Mosionzhnika. Oba sta 
svoje gostovanje izvedla v okviru mobilnosti 
programa Erasmus+.

Spomladi sta dva študenta odšla na Erasmus+ 
mobilnost v tujino, in sicer Martin Satler 
na fakulteto Fachhochschule Burgenland v 
Avstrijo in Gregor Rozman na Universidade  
Portucalense na Portugalsko. 

GOSTUJOČI PROFESORJI Z UGLEDNIH 
AMERIŠKIH UNIVERZ NA MFDPŠ 

Marca 2020 smo  gostili tri profesorje z 
uglednih ameriških univerz. Študentom 
je predaval dr. Benjamin Golež z Notre 
Dame University, ki je visoko na lestvici 
najboljših univerz sveta (Academic Ranking 
of World Universities). Dr. Golež je izvedel 
predavanji »Izvedeni finančni instrumenti« 
in »Globalni delniški trgi: Vloga ekonomije, 
politike in centralnih bank«. Marca je prav 
tako gostoval dr. Frederick Kohun z Robert 
Morris University iz Pittsburga. Dr. Kohun je 
za študente dodiplomskih in podiplomskih 
programov izvedel predavanja »Spletni 
marketing: izkušnja stranke, Izvedba strategij 
managementa znanja«, »Uvod v kvantitativne 
in kvalitativne metode – temeljne teme in 
vprašanja«, »Vpliv tehnologije in ekonomije 
– primer mesta Pittsburg«. Oba profesorja 
izvedla svoj obisk v Sloveniji v okviru projekta 
»Tuji gostujoči učitelji 2019-2022«. 

Na MFDPŠ je sočasno predaval tudi dr. 
Gary DeLorenzo, profesor računalniških in 
informacijskih sistemov s California University 
of Pennsylvania. Kot slovensko gostujočo 
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Martin Satler je moral zaradi izrednih razmer 
s korona virusom mobilnost prekiniti, kljub 
temu pa pravi, da je bila to enkratna izkušnja, 
ki bi jo priporočal vsem študentom, saj 
prispeva k širjenju obzorij in gradi mostove 
med kulturami. Izkušnja Gregorja je bila še 
posebej zanimiva, saj je zaradi karantene v 
času njegove mobilnosti imel večino predavanj 
preko videokonferenčnega sistema. Kljub 
temu so predavanja potekala brezhibno in je 
Gregor opravil vse izpite ter uspešno zaključil
mobilnost.

ZAKLJUČEK MEDNARODNIH 
PROJEKTOV “NUCIF” IN “PASSPORT 
TO EXPORT”

Aprila se je zaključil mednarodni Erasmus+ 
projekt NUCIF (»Mreža univerz za povezovanje 
znanj in integracijo mejnih območij v Latinski 
Ameriki), v okviru katerega je MFDPŠ 
sodelovala z univerzami iz Argentine, Bolivije, 
Čila in Paragvaja.  Temeljni cilji projekta so 
bili okrepitev čezmejne univerzitetne mreže 
v Latinski Ameriki z oblikovanjem modela 
upravljanja, odprtega za lokalne javne 
ustanove in zasebna podjetja, spodbujanje 
strokovnega znanja univerz v zvezi s ključnimi 
vprašanji razvoja Latinske Amerike (npr.  
kmetijstvo, okolje in podnebne spremembe, 
trajnostni turizem in kulturne dobrine, krožno 
gospodarstvo) ter grajenje in preizkušanje 
skupnih učnih načrtov za podporo 
čezmejnemu sodelovanju institucij. MFDPŠ 
je v sodelovanju z argentinskima univerzama 
sodelovala na področju trajnostnega turizma 
in kulturne dediščine.

Junija pa se je zaključil mednarodni projekt 
»Passport to Export«, v okviru katerega smo 
sodelovali  s slovenskimi in avstrijskimi 
fakultetami in podjetji. Triletni projekt je 
bil osredotočen na podporo razvoja novih 
produktov in internacionalizacijo tehnoloških 
podjetij na razvitih trgih Švice in Italije. 
Temeljni cilj projekta je bil povečati število 
internacionaliziranih malih in srednjih podjetij 
na čezmejnem območju, predvsem tehnološko 
in inovacijsko naravnanih podjetij. V projektne 
aktivnosti so bili uspešno vključeni tudi 
študenti MFDPŠ s pripravo projektnih nalog 
in izvoznih načrtov za sodelujoča podjetja, ki 
so preko tega pridobivali praktična znanja iz 
realnega poslovnega okolja.

10. KOME ŠTUDENTSKA 
KONFERENCA »IZZIVI POSLOVANJA V 
EKO DOBI«

28. 5. 2020 / Študentski svet MFDPŠ je 
izvedel 10. študentsko konferenco »Izzivi 
poslovanja v eko dobi«. Konferenca je nastala 
v luči spremljanja aktualnih dogodkov in 
posledic podnebnih sprememb. Prav tako so 
na ugotovitve konference vplivale posledice 
svetovne epidemije virusa COVID-19. Kot 
goste so povabili strokovnjake, ki se dnevno 
že ukvarjajo s tematiko poslovanja v povezavi 
z ekologijo. Mag. Marko Zidanšek, direktor 
javnega podjetja Simbio, ki v Mestni občini 
Celje zagotavlja celovito ravnanje z odpadki, 
je predstavil politiko kakovosti podjetja. 
G. Lucian Perger, diplomant MFDPŠ in 
direktor podjetja Perger 1757 d.o.o., je 
predstavil ekologijo pri poslovanju podjetja. 
Dr. Miha Mikelj, predstavnik gibanja Mladi 
za podnebno pravičnost, je predstavil 
znanstveno stališče o stanju Zemlje, o tem, 
kakšna prihodnost nas čaka, o vplivu človeka 
na okolje ter kaj lahko kot posameznik in 
družba storimo za boljšo prihodnost. Dr. 
Marinka Vovk, direktorica Tehnološkega 
centra za aplikativno ekologijo EKO-TCE, 
je kot vodja projektov in strokovnjakinja s 
področja gospodarnega ravnanja z odpadki 
predstavila preventivne dejavnosti na 
področju zmanjšanja obremenjevanja okolja. 
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Mag. Katja Kolenc, vodja projektov pri Europe 
Direct Savinjska, in dr. Nada Trunk Širca, 
Jean Monnet Chair in profesorica MFDPŠ, sta 
predstavili EU politike in ukrepe na področju 
okoljevarstva in vlogo izobraževanja. Dogodek 
so študentje predmeta EU integracije sklenili 
s predstavitvijo konferenčnih prispevkov.

MEDNARODNA ZNANSTVENA 
KONFERENCA MAKELEARN & TIIM 
2020

21. - 22. 5. 2020 / MFDPŠ je v sodelovanju 
s partnerskimi univerzami organizirala že 
10. mednarodno znanstveno konferenco 
MakeLearn & TIIM 2020 »Expanding Horizons: 
Business, Management and Technology 
for Better Society“. Konferenca je bila letos 
zaradi epidemije virusa Covid-19  prvič v celoti 
izvedena v e-okolju. Konference se je udeležilo 
več kot 280 avtorjev prispevkov in slušateljev  
iz 25 držav, ki so predstavili 123 konferenčnih 
prispevkov. Letošnji poudarek je bil usmerjen 
v teme, kot so raznolikost, ustvarjalnost in 
tehnologija, ki podpirajo pretok blaga, storitev 
in dejavnikov proizvodnje med državami in 
narodi. 

MFDPŠ je s partnerji že najavila naslednjo 
MakeLearn & TIIM konferenco, ki bo prav 
tako potekala v e-okolju 20. in 21. maja 
2021. Konferenca bo imela naslov »Economy 
for New Normal: Digitalisation and Human 
Relations in Business and Education«.


