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Koper – Celje – Škofja Loka – Portorož



Namen konference
Študentska konferenca – Festival raziskovanja ekonomije in managementa 
ali krajše FREM je namenjena predstavitvam dosežkov študentov, 
diplomantov in drugih mladih. Ti lahko na konferenci predstavijo svoje 
raziskovalne naloge, projekte, poslovne primere, poslovne načrte ter 
diplomska, specialistična in magistrska dela, ki rešujejo poslovne 
probleme.

FREM je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje prispevke ter dobijo 
povratno informacijo o svojem delu in tako vzpostavijo stike z drugimi, 
ki raziskujejo na podobnih področjih.

Predstavitev prispevka na konferenci in udeležba na FREM-u je dokazilo 
o raziskovalni aktivnosti udeleženca. To dokazilo lahko študentje 
uveljavljajo kot del študijske obveznosti pri individualnem raziskovalnem 
delu študentov (IRDŠ) na UP FM ali ga uporabijo za izpolnjevanje pogojev 
za nadaljevanje študija.

Datum izvedbe
Sreda, 19. 11. 2008 (konferenca):
 Koper, sedež UP FM, Cankarjeva 5;
Četrtek, 20. 11. 2008 (konferenca na dveh lokacijah sočasno):
 Celje, študijsko središče UP FM, Ljubljanska cesta 5a,
 Škofja Loka, študijsko središče UP FM, Podlubnik 1/a;
Sobota, 22. 11. 2008 (okrogla miza):
 Portorož, kongresni center Bernardin.  

Pomembni datumi 
1. september 2008 začetek prijave
30. oktober 2008 rok za oddajo prispevkov
5. november 2008 izbor prispevkov
8. november 2008 objava programa na spletni strani UP FM
10. november 2008  rok za prijavo udeležencev
19., 20. in 22. november 2008 izvedba konference

Program konference
16.00–16.15 Uvodni nagovor
16.15–17.15 Plenarno predavanje
17.15–17.45 Odmor
17.45–18.45 Sekcije po temah
18.45–19.00 Odmor
19.00–20.00 Sekcije po temah

Program okrogle mize in ostalih prireditev dne 22. 11. 2008
16.00–17.30 Podelitev diplom
17.30–18.30 Pogostitev
18.30–20.00 Okrogla miza na temo Študentsko raziskovanje
20.30–  Ples Diplomantov in Akademski ples
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Zbornik prispevkov
Vse prispele prispevke bo programski odbor pregledal in razvrstil po 
sekcijah. Izbrani prispevki bodo predstavljeni na študentski konferenci ter 
objavljeni na zgoščenki - zborniku FREM'08, ki bo izšel po konferenci. 
V zborniku bodo objavljeni le predstavljeni prispevki. 

Teme prispevkov
Poslani prispevki so lahko iz najrazličnejših raziskovalnih področji 
managementa in ekonomije, kot so: management; sociologija, politologija 
in psihologija v managementu; management proizvajanja, tehnologij in 
inovativnosti; management v izobraževanju; ekonomske, poslovne vede 
in finance; podjetništvo; marketing; poslovna informatika; raziskovalna 
metodologija v družboslovju; pravo; poslovni jeziki. 



Prijave
Prijave in prispevke za FREM'08 oddate elektronsko na spletni strani: 
www.fm-kp.si (FREM'08).
Prispevki (5–7 strani) morajo biti napisani v slovenskem jeziku in v 
skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani UP FM. V nasprotnem 
primeru prispelih prispevkov ne bomo upoštevali. Prispevek lahko prijavi 
posameznik ali skupina, vendar to velja le za poslovne projekte, študijske 
primere in poslovne načrte. 

Kotizacija
Udeležba na študentski konferenci FREM'08 je brezplačna.

Programski in organizacijski odbor
Predsednik:  prof dr. Egon Žižmond
Člani:           izr. prof. dr. Štefan Bojnec
                   izr. prof. dr. Janez Šušteršič
 doc. dr. Doris Gomezelj Omerzel
 viš. pred. mag. Zlatka Meško Štok
 pred. mag. Igor Stubelj
 asist. Žiga Čepar
 Blaž Korent

Dodatne informacije:
UP Fakulteta za management Koper
Cankarjeva 5
6104 Koper

T: +386 5 610 2002
F: + 386 5 610 2015
E: blaz.korent@fm-kp.si
W: www.fm-kp.si


