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KREPITEV SODELOVANJA Z OKOLJEM

V prvem trimestru študijskega leta 
2020/2021 smo izvedli serijo delavnic in 
predavanj uglednih strokovnjakov iz prakse. 
V oktobru je potekala spletna delavnica 
Postal bom podjetnik v izvedbi Tatjane Štinek 
(Območno obrtna-podjetniška zbornica Celje). 
V novembru so sledila zanimiva predavanja 
naslednjih gostov: ga. Zdenka Čemažar 
(samostojna finančna svetovalka), ga. 
Aleksandra Zajc (vodja raziskav in razvoja 
v Mlekarni Celeia) in mag. Alenka Brod 
(direktorica agencije Racio razvoj HR&M 
svetovanje). Trimester smo zaključili s 
serijo predavanj v sodelovanju z Mrežnim 
podjetniškim inkubatorjem Vrelec iz Rogaške 
Slatine.

Z izvedenimi dogodki krepimo sodelovanje 
z lokalnim okoljem in institucijami 
podjetniškega podpornega okolja, saj 
se zavedamo, da na trgu dela štejejo 
predvsem praktična znanja in razumevanje 
gospodarskih razmer. 

TUJI ŠTUDENTJE IN UČITELJI NA 
DOKTORSKEM ŠTUDIJU 
 
V študijskem letu 2020/2021 smo v 
doktorski program Management znanja 
vpisali že 4 generacijo študentov. Vpisali smo 
kar 15 študentov iz različnih držav sveta, 
poleg Slovenije tudi iz Avstrije, Albanije, 
Rusije, Mehike, Grenade in več afriških držav. 

Celotna izvedba študijskega programa poteka 
v angleškem jeziku in posledično prispeva k 
večji internacionalizaciji izobraževanja doma, 
kar pa izboljšuje kakovost mednarodne 
razsežnosti slovenskega visokega šolstva. 
Novost letošnje izvedbe je, da se v doktorski 
program vključujeta ugledna tuja profesorja 
–  eden največjih strokovnjakov s področja 
managementa znanja iz ZDA dr. Jay Liebowitz 
in strokovnjak s področja podatkovne znanosti 
in kibernetske varnosti dr. Moti Zwilling. 

STROKOVNE EKSKURZIJE 
ŠTUDENTOV V USPEŠNA PODJETJA

Študenti MFDPŠ so se v prvem trimestru  
študijskega leta 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. Ogledali so si naslednja 
podjetja savinjske regije: Konjeniški center 
Celje (podjetje Celesta d.o.o.), podjetje 
Ahac d.o.o., Šumer d. o. o. in podjetje Trade 
d.o.o. S tovrstnimi ekskurzijami študentom 
omogočamo vpogled v prakso, širimo njihova 
znanja in poznavanje področja študija ter jim 
omogočamo povezovanje s podjetji iz regije.

01 Strokovne ekskurzije študentov v 
uspešna podjetja

05 Vključevanje študentov v projekte 
fakultete

02 Krepitev sodelovanja z okoljem

03 Tuji študentje in učitelji na 
doktorskem študiju 

04 Podatki o vpisu in diplomantih

06 Zaključek CRP-a »Sistemi 
dodeljevanja štipendij za posebne 
dosežke«

07 Zaključek Erasmus+ projektov 
»Feedback« in »Integracija EU: 
evropsko področje visokega šolstva«

08 Koordinatorstvo novega Erasmus+ 
projekta »LittleBigEntrepreneurs«



PODATKI O VPISU IN DIPLOMANTIH 

Na MFDPŠ je trenutno vpisana 14. generacija 
študentov. Veseli nas, da v letu 2020/2021 
beležimo naraščajoč trend vpisa na vseh 
treh stopnjah študija. Tako imamo trenutno 
vpisanih kar 496 študentov, podrobnejše 
vpisne številke pa so razvidne v razpredelnici.

21. januarja 2021 je na MFDPŠ potekala 13. 
slovesna podelitev diplom za diplomante 
preteklega leta 2019/2020. Letošnje leto je v 
mnogih pogledih drugačno in zaradi že znane 
epidemiološke situacije pedagoški proces 
poteka na daljavo. Posledično smo svečano 
podelitev diplom organizirali virtualno. 
Podelitev diplom je potekala preko spletnega 
orodja Zoom, diplome so bile podeljene 103 
diplomantom.

VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V 
PROJEKTE MFDPŠ

Študenti MFDPŠ so se vključili v Erasmus+ 
projekt JOVITAL, v okviru katerega se 
trenutno izvaja 5 tedensko izobraževanje. 
Študenti bodo pridobili 2 ECTS na tematiko 
medkulturne komunikacije in reševanja 
poslovnih problemov, predavanja pa bodo 
izvedena v okolju »Virtual Colaborative 
Learning« v mednarodni skupini 60 študentov 
iz Jordanije, Italije, Anglije, Slovenije, Nemčije 
in Gruzije. K mednarodnem projektu DigiVET 
se poleg študentov pridružujejo tudi sodelavci 
MFDPŠ. V okviru projekta bodo nastajala 
digitalna učna sredstva v izbranih slovenskih 
podjetjih. Na uvodnem usposabljanju, 
katerega se bodo udeležili tudi predstavniki 
podjetij, jim bodo predstavniki MFDPŠ ter 
partnerskih organizacij iz Velike Britanije in 
Nemčije, prikazali sodobne digitalne učne 
pristope, ki omogočajo delovni in strokovni 
razvoj zaposlenih v podjetjih. 

ZAKLJUČEK CRP-A »SISTEMI 
DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ ZA 
POSEBNE DOSEŽKE« 

Z 31. 12. 2020 se je zaključil enoletni 
raziskovalni projekt Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost RS v okviru Ciljnega 
raziskovalnega programa (CRP) z naslovom 

»Sistemi dodeljevanja štipendij za posebne 
dosežke – mednarodna primerjava in predlogi 
izboljšav za Slovenijo«. Projekt je vključeval 
izvedbo študije primerov spodbujanja 
nadarjenih dijakov in študentov oziroma tistih 
z izjemnimi dosežki v sedmih izbranih državah 
EU, analizo delovanja sistema Zoisovih 
štipendij v Sloveniji in oblikovanje priporočil 
za izboljšanje sistema. 
Rezultat projekta je predlog možnih izboljšav 
na osnovi pregleda zaznanih pomanjkljivosti 
in primerjave z izkušnjami iz tujine. S strani 
MFDPŠ so projekt izvajali: vodja projekta izr. 
prof. dr. Kristijan Breznik, prof. dr. Dušan 
Lesjak in sodelavka doc. dr. Maruša Komotar 
Hauptman, zunanji partner projekta pa je 
bila raziskovalna organizacija Re-forma, ki 
jo predstavlja prof. dr. Janez Šušteršič, naš 
nekdanji sodelavec.

ZAKLJUČEK ERASMUS+ 
MEDNARODNIH PROJEKTOV 
»FEEDBACK« IN »INTEGRACIJA EU: 
EVROPSKO PODROČJE VISOKEGA 
ŠOLSTVA« 

V avgustu 2020 sta se na MFDPŠ zaključila 
dva tri-letna projekta in sicer Erasmus+ 
projekt »FEEDBACK« in Jean Monnet (JM 
Chair) projekt »Integracija EU: evropsko 
področje visokega šolstva in trg dela (EU: 
HELM)«. Temeljni cilj projekta FEEDBACK je 
oblikovanje in uporaba spletnega orodja za 
posredovanje povratne informacije učencem, 
študentom in zaposlenim z uporabo 
umetniško osnovanih vsebin in pristopov. 
Projekt EU:HELM je v koordinaciji MFDPŠ 
obravnaval razvoj evropskega visokošolskega 
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prostora. Udeleženci projekta so pridobili 
znanje o vlogi visokošolskega izobraževanja 
v procesu integracije EU, kot tudi spretnosti 
za boljšo zaposljivost na trgu dela EU. V 
treh študijskih letih trajanja projekta sta se 
na MFDPŠ izvajala predmeta Integracija EU 
– izobraževanje, zaposlovanje in socialna 
politika in Integracija EU – visoko šolstvo in 
raziskovanje. 

KOORDINATORSTVO NOVEGA 
ERASMUS+ PROJEKTA 
»LITTLEBIGENTREPRENEURS«

Med izbranimi Erasmus+ KA2 projekti s 
področja strateških partnerstev in šolskega 
izobraževanja je tudi nov projekt v koordinaciji 
MFDPŠ z naslovom »LittleBigEntrepreneurs«, 
katerega glavni cilj je izboljšati ključne 
podjetniške kompetence in razviti podjetniško 
miselnost pri otrocih. Projekt predlaga razvoj 
učne računalniške igre, ki za razvoj podjetniške 
miselnosti pri otrocih uporablja metodo t. i. 
snovalskega razmišljanja (Design thinking). 

Prvi sestanek s partnerskimi institucijami iz 
Portugalske, Estonije, Grčije in Slovenije je bil 
uspešno organiziran v virtualnem okolju, kjer 
so bili definirani pričakovani rezultati, prav 
tako pa upravljanje in razširjanje rezultatov 
projekta. 


