Spoštovani sodelavci in prijatelji fakultete,
izdan je bil Newsletter št. 30 za mesec november Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. V njem povzemamo pomembnejše
informacije, novosti in dosežke naše fakultete. želimo vam prijetno branje.
6. generacija doktorskih študentov
Na MFDPŠ smo letos vpisali že 6. generacijo doktorskih
študentov Managementa znanja. Doktorski študij, kjer v
zadnjih letih predavajo predavatelji svetovno znanih univerz,
poteka v angleškem jeziku, saj je trenutno v vse letnike
vpisanih kar 27 študentov, ki poleg Slovenije, Hrvaške in
Albanije, prihajajo tudi iz Mehike, Rusije in Afrike. Več o
vsebini si lahko preberete TUKAJ.
Predavanje gostujočega tujega strokovnjaka z University of
Oulu
Med 8. in 10. novembrom 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 Fakulteti za tehnologijo na University
of Oulu (Finska). Dr. Janne Harkonen je izvedel predavanja
na temo pisanja in izdajanja znanstvenih člankov pri
predmetih Magistrski seminar in Razvoj poslovnih
spretnosti.
Izšel razpis za Erasmus+ mobilnosti študentov za namen
študija in strokovne prakse v 2021/2022
V novembru je izšel nov razpis za mobilnosti študentov za
namen študija ali strokovne prakse v okviru programa
Erasmus+. Nov razpis prinaša številne novosti, kot so višje
štipendije, še več možnosti izmenjav, dodatki za študente z
manj priložnostmi in dodatek za zeleno potovanje. Več si
preberete TUKAJ.
8. projektni sestanek projekta »LittleBigEntrepreneurs«
V Mariboru je na OŠ borcev za severno mejo 18. in 19.
novembra 2021 potekal projektni sestanek partnerjev
projekta Littlebigentrepreneurs. Projekt razvija ključne
podjetniške sposobnosti in podjetniško miselnost pri otrocih.
Na sestanku so bile predstavljene dosedanje izvedbene
podjetniške aktivnosti partnerjev (oz. učne igre) iz Grčije,
Estonije in Slovenije. Več si lahko preberete TUKAJ.
Gostje iz prakse v novembru
Pri predmetu Poslovna informatika smo gostili 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. Pri predmetu E-poslovanje smo gostili
direktorja podjetja Creaplus, mag. Andreja Guština, ki je
študentom predaval o e-plačevanju in varnosti e-plačevanja
ter e-poslovanja. Več o predavanju si preberete TUKAJ.
Izvoljen nov študentski svet MFDPŠ
Študenti so izvolili svoje nove predstavnike. Študentski svet
MFDPŠ, ki je predstavniški organ študentov MFDPŠ,
določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom MFDPŠ in
Pravilnikom študentskega sveta, sestavlja sedem
študentov, predstavnikov dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programov. Več si lahko preberete TUKAJ.

