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TIIM 2021 z naslovom „Economy for a New 
Normal: Digitalisation and Human Relations 
in Business and Education“. Konferenca 
je bila tudi letos zaradi epidemije izvedena 
v e-okolju. Konference so se udeležili 203 
udeleženci,  avtorji prispevkov, govorci in 
slušatelji iz 25 držav, ki so predstavili 74 
konferenčnih prispevkov. Letošnji poudarek 
je predvsem na gospodarstvu in družbi v 
svetu po pandemiji in »novi normalnosti«. 
Glavne teme konference so bile digitalizacija 
in spremembe v medosebnih odnosih v 
poslovanju in izobraževanju.
Ključni govorec konference je bil vodilni 
strokovnjak s področja managementa znanja,  
dr. Jay Liebowitz s Seton Hall University (ZDA), 
ki je predstavil govor z naslovom Analytics + 
Intuition = Success!. Konferenčni program 
je vključeval tudi panel akademikov, panel 
urednikov ter raziskovalno-izobraževalni-
poslovni forum z osmimi govorci iz 
podjetniškega in visokošolskega sektorja in 
akademij.

11. ŠTUDENTSKA KoME  
KONFERENCA “PROSTOVOLJSTVO IN 
SOCIALNO PODJETNIŠTVO KOT POT 
DO ZAPOSLITVE

15. 4. 2021 / Študentski svet MFDPŠ je 
izpeljal že 11.  študentsko konferenco o 
socialnem podjetništvu, medgeneracijskem 
sodelovanju in prostovoljstvu, ki se je že 
drugo leto zapored izvedla v virtualnem 
okolju. Prisotnih je bilo kar 93 udeležencev, 
od tega 40 iz drugih držav. Konferenca je bila 
izvedena v angleškem jeziku, kar še potrjuje 
mednarodno udejstvovanje fakultete. Med 
slovenskimi gosti so s svojimi prispevki na 
konferenci sodelovali: mag. Katja Kolenc 
(Celjski mladinski center), Valerij Dermol 
(MFDPŠ), dr. Barbara Lužar in ga. Bojana 
Centrih (Hiša sadeži družbe Žalec) in 
prostovoljec Nino Batagelj. Tuji gostje so bili: 
ga. Rania Salah Seddik (Egipt, GebRaa), dr. 
Mohamed Jasim Buheji (Bahrain, Mednarodni 
inštitut za inspiracijsko ekonomijo), ga. Sibel 
Bajram (Severna Makedonija, dobitnica 
nagrade za mladinsko državljansko zavzetost 
na področju romskih deklet in žensk) in Dr. 
Augusto Sebastio (Italija, CSIG).

ERASMUS+ MOBILNOSTI ŠTUDENTOV  
V preteklih mesecih smo izvedli kar nekaj 
mobilnosti študentov, tako v živo kot tudi v 
virtualni obliki in sicer:
- Ana Velenšek (ESD) je izvedla prakso v 

PRVA VIRTUALNA  PODELITEV DIPLOM

21. 1. 2021 / Izvedli smo 13. podelitev diplom, 
ki je glede na epidemiološko situacijo prvič 
potekala virtualno. V študijskem letu 2019/20 
je na dodiplomskih študijih 1. stopnje 
diplomiralo 47 študentov, na podiplomskih 
programih 2. stopnje 55 študentov, hkrati 
je potekala promocija drugega doktorja 
znanosti. Doktor znanost je postal g. Andrej 
Novak, ki je zagovarjal doktorsko disertacijo 
z naslovom »Model vpliva stila vodenja 
in managementa znanja na uspešnost 
podjetij«. Doktorska disertacija je nastala pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Kristijana Breznika 
ter so-mentorstvom doc. dr. Srečka Nateka. 
Podelili smo tudi pohvale za uspešnost pri 
študiju, pohvalo za najboljšega diplomanta/-
ko, najboljše diplomsko/magistrsko delo in za 
študentsko tutorstvo. 

MEDNARODNA ZNANSTVENA KON- 
FERENCA MAKELEARN & TIIM 2021

20. – 21. 5. 2021 / MFDPŠ je v sodelovanju s 
tujimi partnerskimi univerzami uspešno izvedla 
že 11. mednarodno konferenco MakeLearn & 
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podjetju Studifahrten GmbH (Nemčija) in 
pravi, da se je ogromno naučila o spletnem 
marketingu in uspela implementirati 
teoretično znanje v prakso.

- Sabina Močnik (MZ) je izvajala 4-mesečno 
študijsko mobilnost na Universita Telematica 
Pegaso (Italija). Sabina je pridobila veliko 
novega znanja, prijateljev s celega sveta 
in spominov, ki bodo ostali, kot popotnica 
za nadaljnji osebnostni in karierni 
razvoj. 
- Kaja Pusar (ESD) pa trenutno izvaja Erasmus 
prakso v mednarodni pisarni na Istanbul Bilgi 
University (Turčija).

OB ZAKLJUČKU PROJEKTA CISOTRA 
PREDSTAVLJENE DOBRE PRAKSE IN 
TEMELJNI DOSEŽKI 

Konferenca je bila zadnji diseminacijski 
dogodek Erasmus+ 3-letnega projekta 
»Civilna družba in socialno vključevanje 
mladoletnikov brez spremstva ob prehodu 
v odraslost – vloga učečih se skupnosti«, 
ki je potekal v sodelovanju partnerskih 
organizacij iz Slovenije, Italije, Nemčije, Grčije 
in Turčije. Projekt je potekal v koordinaciji 
MFDPŠ s projektno vodjo dr. Nado Trunk 
Širca. Cilj projekta je bil razviti in izvajati 
inovativno metodologijo za spodbujanje 
socialne vključenosti mladoletnih migrantov 
brez spremstva ob prehodu v odraslost.  
Zaključne konference se je udeležilo več kot 
200 udeležencev iz držav partneric, pa tudi iz 
drugih evropskih držav.

ZAKLJUČEK ERASMUS+ 
MEDNARODNEGA PROJEKTA 
»JOVITAL« 

V aprilu 2021 se je zaključil 3-letni projekt 
»Jordan Opportunity for Virtual Innovative 
Teaching and Learning«, katerega zaključni 
dogodek je predstavljala spletna delavnica 
z namenom predstavitve rezultatov in vpliva 

projekta na univerze Jordanije in druge 
države južnega Sredozemlja. Dogodek je 
pritegnil 109 udeležencev in bil priložnost 
za začetek virtualnega sodelovalnega učenja 
v Jordaniji. Projekt je deloval v izvedbi 4 
evropskih institucij in 5 jordanskih univerz, 
katerega cilj je bil  visokošolskim zavodom v 
Jordaniji ponuditi priložnost za raziskovanje in 
izvajanje inovativnih akademskih praks.

PARTNERSKO SREČANJE V GRČIJI V 
OKVIRU PROJEKTA 
»LittleBigEntrepreneurs«

Drugi projektni sestanek 
»LittleBigEntrepreneurs – Design Thinking 
and Gaming Applied to Entrepreneurship 
Education« je bil organiziran v Grčiji na otoku 
Kreta med 29. in 30. julijem 2021. Glavna 
tema sestanka je bila razprava o razvoju 
inovativne poučne podjetniške igre za otroke, 
ki temelji na procesu “design thinkinga”. Eden 
izmed ciljev projekta je namreč vključitev 
otrok in učiteljev v projekt ter ozaveščanje o 
temi izobraževanja o podjetništvu.

GOSTOVANJA TUJIH PROFESORJEV IN 
ERASMUS+ MOBILNOSTI OSEBJA

V aprilu smo na doktorskem programu MZ 
gostili profesorja dr. Fredericka Kohuna s 
prestižne Robert Morris University (ZDA), ki  
je študentom 1. letnika predaval o metodah 
vzorčenja v znanstvenih raziskavah. Tudi v 
okviru programa Erasmus+ smo izvedli kar 
nekaj mobilnosti.  
- Dr. Kongkiti Phusavat (Kasetsart University, 
Tajska) je študentom magistrskega programa 
Management znanja predstavil  inovacije v 
poslovanju.  
- Dr. Naraphorn Praoprasert, (Kasetsart 
University, Tajska) je izvedla virtualno 
predavanje pri predmetu Računovodstvo, 
predstavila je računovodske izkaze in 
primerjavo med nacionalnimi in mednarodnimi 
standardi.  
- Prodekanjo go. Waad Sleiman (Lebanese 
International University, Libanon) smo gostili 
v okviru mobilnosti za usposabljanje, našim 
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študentom je predstavila zgodovino Libanona 
in mednarodno dimenzijo partnerske 
institucije.  
-  Profesorica dr. Nada Trunk Širca je v aprilu v 
virtualni obliki izvedla Erasmus usposabljanje 
na Kasetsart University (Tajska), 
- Profesorica prava dr. Maja Ovčak Kos je 
izvedla virtualno predavanje na University 
of Economics and Human Sciences in 
Warsaw (Poljska) na temo prava EU in prakse 
slovenskih sodišč.  
- V juliju 2021 je mobilnost za usposabljanje 
na Instituto Superior de Gestao (Portugalska) 
izvedel tudi sodelavec iz referata, Tomaž 
Šnabl. 

PRIPRAVA PROJEKTNIH NALOG 
ŠTUDENTOV ZA PODJETJA/
ORGANIZACIJE 

V marcu 2021 je potekala virtualna 
predstavitev projektnih nalog, ki so jih 
pripravili študenti za različna podjetja pri 
predmetu Podjetništvo nosilca doc. dr. 
Gregorja Jagodiča in soizvajalke mag. Danijele 
Kocuvan. Letos so študenti pripravili projektne 
naloge za podjetja Ahac d.o.o., Konjeniški 
klub Celje Škofja vas, Speci.si in Šola vožnje 
LMark d.o.o. MFDPŠ je kljub omejitvam, ki 
nas spremljajo zaradi pandemije Covid-19, 
s svojimi inovativnimi pristopi k sodelovanju 
z gospodarstvom tudi v tem študijskem letu 
uspelo izvesti kar 13 projektnih nalog. 

ŠTUDENTSKA DRUŽENJA
ŠS MFDPŠ se je v preteklih mesecih trudil 
ohranjati medsebojne stike in posledično 
organiziral kar nekaj dejavnosti, med 
katerimi so določene potekale v virtualni 
obliki in druge v živo. V skrbi za zdravje naših 
študentov je ŠS MFDPŠ organiziral vadbo, 
ki jo je dvakrat tedensko na daljavo vodil 
naš študent, športnik Luka Seme. Prav tako 
je bilo organizirano skupinsko kolesarjenje, 
nazadnje ob Savinji - iz Celja do Laškega. V 
juniju pa sta bila organizirana že tradicionalna 
dogodka, »Študentijada mednarodnih« in 
Pohod na Celjsko kočo. Kot pravijo študenti se 
je bilo lepo družiti po dolgem času tudi v živo!


