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Predavanje tujega strokovnjaka s
priznane finske University of Oulu
Podelitev naziva ugledni gostujoči
profesor priznanima ameriškima
profesorjema
Vključevanje študentov s posebnimi
potrebami v projekte
O mednarodnih raziskovalnih
projektih na ErasmusDays 2021
Sestanek projekta
»LittleBigEntrepreneurs«
Erasmus mobilnosti profesorjev in
študentov
Virtualne izmenjave za študente –
internacionalizacija doma
Sodelovanje z okoljem

PREDAVANJE TUJEGA STROKOVNJAKA
S PRIZNANE FINSKE UNIVERSITY OF
OULU
V novembru 2021 je na MFDPŠ v okviru
projekta »Tuji gostujoči učitelji« kot tuji
strokovnjak predaval dr. Janne Harkonen. Dr.
Harkonen je kot izredni profesor zaposlen na
ugledni University of Oulu s Finske. Profesor
je izvedel predavanja na temo pisanja in
izdajanja znanstvenih člankov pri predmetih
podiplomskega študija Magistrski seminar in
Razvoj poslovnih spretnosti. V letu 2022 v okviru
istega projekta načrtujemo še predavanje dr.
Kris Law s Hong Kong Polytechnic University
in dr. Motija Zwillinga iz Ariel University.
Gostovanja mednarodno priznanih predavateljev iz različnih
področij potekajo v okviru Javnega razpisa Krajša in daljša
gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na
slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019 – 2022, ki je
sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

raziskovanjem in drugim delom znatno
prispeval k razvoju in ugledu MFDPŠ. Oba
profesorja kot predavatelja in mentorja
sodelujeta tudi na doktorskem programu
Management znanja, kamor smo letos vpisali
že 6. generacijo študentov.

Doktorski študijski program, na katerem v
zadnjih letih predavajo predavatelji svetovno
znanih univerz, poteka v angleškem jeziku.
Trenutno je v vse letnike vpisanih kar 27
študentov, ne le iz Slovenije, Hrvaške in
Albanije, temveč tudi iz Mehike, Rusije in
nekaterih afriških držav.

VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV S
POSEBNIMI POTREBAMI V PROJEKTE
MFDPŠ kot partnerska institucija sodeluje v
mednarodnem Erasmus+ projektu »Inclusive
University – a Set of Tools Dedicated to HEI
for Better Respond to Disabled Students
Needs«. V okviru projekta smo 11. in 12.
oktobra 2021 izvedli dva seminarja, kjer so
aktivno sodelovali tudi študenti s posebnimi
potrebami, med drugimi tudi študentka
MFDPŠ. Glavni cilj projekta je oblikovati
podobo študenta s posebnimi potrebami kot
enakovrednega člana akademske skupnosti.
Projekt bo tako prispeval k izboljšanju
položaja in delovanja študentov s posebnimi
potrebami na univerzah.

PODELITEV NAZIVA UGLEDNI
GOSTUJOČI PROFESOR PRIZNANIMA
AMERIŠKIMA PROFESORJEMA
Naziv ugledni gostujoči sta prejela profesorja
dr. Frederick Kohun in dr. Jay Liebowitz, ki na
MFDPŠ predavata kot gostujoča profesorja ter
sta aktivna v konferenčni dejavnosti MFDPŠ.
Naziv ugledni gostujoči profesor se podeli
posamezniku, ki je s svojim poučevanjem,
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O MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH
PROJEKTIH NA ErasmusDays 2021

Oktobra 2021 je MFDPŠ sodelovala na
vseevropskem dogodku»ErasmusDays 2021«,
ki promovira program Erasmus+. MFDPŠ
se je predstavila s kar štirimi dogodki »From
Erasmus students to Erasmus students
2021«, ki se je nanašal na izvedbo in
promocijo mednarodne mobilnosti študentov,
ter dogodki »International Erasmus+ project
challenges and learning opportunities«,
»LittleBigEntrepreneurs – entrepreneurial
learning in practice with examples from
Slovenia, Estonia and Greece« in »Erasmus+
projects dissemination tool«, ki so predstavljali
del promocije mednarodnih projektov
fakultete, njihovih aktivnosti, rezultatov
in diseminacije. Virtualnih dogodkov se je
udeležilo več kot 142 udeležencev, študentov
MFDPŠ, projektnih partnerjev, kot tudi
zunanjih udeležencev.

Na sestanku so bile predstavljene dosedanje
izvedbene podjetniške aktivnosti partnerjev
oz. učne igre:
– OŠ Võru Kesklinna Kool (Estonija) je
predstavila aktivnost »chocolate«,
– OŠ Borcev za severno mejo (Slovenija)
aktivnost »Christmas market« and
– Chania Directorate of Primary Education
(Grčija) aktivnost »animations«.

V februarju in marcu 2022 pričakujemo
prihod dveh študentov z University College
of Enterprise and Administration in Lublin
(Poljska) in tri tajske študentke s Kasetsart
University, ki bodo del svoje študijske
obveznosti opravljale v lokalnem podjetju
Šumer d.o.o.

ERASMUS MOBILNOSTI
PROFESORJEV IN ŠTUDENTOV

V obdobju od novembra do decembra se je
10 študentov MFDPŠ udeležilo programa
štiritedenske virtualne izmenjave (ang. Virtual
Exchange) v okviru projekta »Think local,
work global in virtual teams«, ki ga izvajajo
Catholic University of Valencia (Španija), The
Virtual University of Tunis (Tunizija) in EMUNI
Univerza (Slovenija). V okviru virtualnih
srečanj so študenti z različnimi kulturnimi
ozadji razpravljali, kako razmišljati lokalno in
delovati globalno v virtualnih skupinah.

VIRTUALNE IZMENJAVE ZA ŠTUDENTE
– INTERNACIONALIZACIJA DOMA

SODELOVANJE Z OKOLJEM

SESTANEK PROJEKTA
»LittleBigEntrepreneurs«
V Mariboru je na OŠ borcev za severno
mejo 18. in 19. novembra 2021 potekal
projektni sestanek partnerjev projekta
»LittleBigEntrepreneurs«.
Projekt
preko
metode
snovalskega
razmišljanja
(ang: design thinking) razvija ključne
podjetniške sposobnosti in podjetniško
miselnost pri otrocih.

V preteklih mesecih smo pod okriljem
programa Erasmus izvedli kar pet dohodnih
mobilnosti profesorjev s tujine in sicer s
splitske Ekonomske fakultete (Hrvaška),
Politechnica
University
of
Timisoara
(Romunija) in School for Management and
Technology of Felgueiras (Portugalska). Novo
študijsko leto smo začeli z dvema odhodnima
mobilnostma študentk za prakso, ki se
izvajata v mednarodni pisarni Istanbul Bilgi
University (Turčija) in prvič v podjetju National
Metal and Materials Technology Center iz
Bangkoka pod okriljem Kasetsart University
(Tajska).

V preteklih mesecih smo gostili sledeče goste
iz prakse:
– pomočnika direktorja za tehnologijo Nove
Vizije, informacijski inženiring in svetovanje
d. d. iz Žalca, Dejana Zilija, ki je vrhunski
strokovnjak za vodenje velikih informacijskih
projektov in poslovno inteligenco,
– direktorja podjetja Creaplus, mag.
Andreja Guština, ki je študentom predaval
o e-plačevanju in varnosti e-plačevanja ter
e-poslovanja.

Prav tako smo izvedli ekskurzije v podjetja:
Ahac d.o.o., ANB Trade d.o.o. in Šumer d.o.o.
Z vidika družbene odgovornosti in povezovanja
z okoljem smo na Srednji šoli Slovenska
Bistrica izvedli delavnico Odštekonomija,
kjer so dijaki spoznali prednosti poznavanje
ekonomije v vsakdanjem življenju.
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