
Kaj se moramo naučiti 

iz preteklosti in kako na 

podlagi tega oblikovati 

»pametno« ekonomijo? 

Kako biti danes bolj ino-

vativen? Ali imamo učin-

kovito vodenje v času 

kreativnih transformacij 

in inovativnosti? Odgovo-

re na ta in številna druga 

vprašanja o kreativnem 

upravljanju organizacij-

skih sprememb je dala 

trinajsta mednarodna 

znanstvena konferenca 

MIC Fakultete za mana-

gement, ki je potekala od 

22. do 24. novembra 

2012. Tema konference 

z uradnim naslovom 

Managing Transformati-

on with Creativity je bila 

kreativno managiranje 

transformacij. 

Letošnji MIC je naša 

fakulteta organizirala 

v sodelovanju z Univerzo 

Corvinus iz Budimpešte, 

zato je tudi konferenca 

potekala v madžarski 

prestolnici Budimpešti. 

Kot slavnostni govorni-

ki so nastopili predstav-

nik madžarske akademi-

je znanosti prof. dr. Csa-

ba Makó, Tanja Mohorič 

iz podjetja Hidria ter 

prof. dr. Rainhart Lang 

s priznane nemške eko-

nomske fakultete iz Che-

mnitza. 

Več ... 

S kreativnostjo in povezovanjem 

do poslovne uspešnosti  

Najboljši prispevki 13. MIC 

Med najboljšimi prispev-

ki letošnje konference so 

bili: 

– Talents, Creativity and 

Innovation in Austria 

and the Czech Republic 

- a Cross-border Empiri-

cal Investigation (avtorji: 

Barbara Ehrenstorfer, 

Tanja Peherstorfer in 

Jan Nový), 

– Creative Endeavour 

and its Legal Regulati-

on: Time for Change 

(avtorica: Elizabeta Zirn-

stein), 

– Transition to Sustaina-

ble Employment - Using 

Backcasting Technique 

for Designing Policies 

(avtorji: Alexandra 

Köves, Gábor Király, 

György Pataki in Bálint 

Balázs). 
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MIC v številkah: 

13. mednarodna 

znanstvena konferenca 

MIC … 100 sodelujočih 

iz 20 držav … več kot 

100 prijavljenih 

prispevkov … 

71 predstavljenih 

prispevkov … 

7 nominacij za najboljši 

prispevek … 3 prispevki  

nagrajeni kot najboljši 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1147


Na sedežu fakultete 

v Kopru sta študente poz-

dravila dekanja prof. dr. 

Anita Trnavčevič in pro-

dekan za izobraževanje 

izr. prof. dr. Andrej Ber-

toncelj, ki sta jim zažele-

Prvi oktober je pognal 

kolesje novega akadem-

skega leta. Kot zadnji pa 

so predavanja začeli še 

naši študenti novega dok-

torskega študijskega pro-

gama Management in se 

tako zapisali v anale naše 

fakultete. Ta jim ponuja 

poglobljen študij in razis-

kovanje na področju 

managementa, ekonomije, 

poslovnih ved ali prava ter 

zagotavlja dobro izhodišče 

za uspešno akademsko 

kariero in ustvarja vodilne 

strokovnjake na področju 

managementa. 

la, da jim doktorski študij 

odpira nova obzorja 

v uspešno prihodnost. 

 

Več ... 

Znanje z vseh vetrov 

Začetek študijskega leta tudi za doktorske študente  

razvoja je strokovnjakinja 

iz prakse mag. Sonja Fink 

Babič predavala o okolj-

skih vidikih trajnostnega 

razvoja. 

Zaslužni profesor ddr. 

Matjaž Mulej je v okviru 

gostujočega predavanja 

predaval o osnovnih nače-

lih in izzivih družbene 

odgovornosti kot pogoja 

za uspešen management. 

O tehnološkem manage-

mentu in industriji pa je 

pri predmetu Mednarodna 

ekonomija predaval prof. 

dr. Josu Takala s finske 

Univerze Vaasa. Predmet 

se letos izvaja v anglešči-

ni, zato ga poslušajo pred-

vsem Erasmus študenti iz 

tujine. 

Predavatelji na Fakulteti 

za management v svoja 

predavanja pogosto vklju-

čujejo goste iz prakse in 

gostujoče predavatelje. 

Pri predmetu Politika 

trajnostnega razvoja 

managementa in uprav-

ljanja na podiplomskem 

študijskem programu 

Upravljanje trajnostnega 

Fakulteta za management 

je doktorski študijski 

program prvič razpisala 

v študijskem letu 

2004/2005, prvega 

doktorja znanosti je 

dobila oktobra 2006, 

do danes pa ima že 26 

doktorjev znanosti. Na 

naši fakulteti se trenutno 

izobražuje 58 doktorskih 

študentov, med njimi je 

13 takih, ki so vpisani 

v prenovljeni doktorski 

študijski program tretje 

stopnje. 
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Mesečinka v letošnjem poletju povzroča velike probleme na 

sredozemskih španskih in francoskih plažah. V severnem Jadra-

nu je bila številna v letih 2004–2007, še bolj pa 1977–1986 

(foto: Tihomir Makovec). 

v izvedbi 

pred. 

Matevža 

Maleja 

in Od 

ideje do 

milijona 

v izvedbi 

pred. 

dr. Danijela Bratine. Pre-

davatelja sta jim manage-

Sredi novembra so nas že 

drugo leto zapored v okvi-

ru vikend tabora na Obali 

obiskali nadarjeni dijaki 

brežiške gimnazije. Pred-

stavili smo jim našo fakul-

teto in univerzo. 

Zanje smo pripravili tudi 

dve interaktivni delavnici: 

Finančna pismenost – pot 

v finančno svobodo 

ment pred-

stavila na 

zanimiv 

način, saj 

se je veči-

na dijakov 

s tovrstni-

mi temami 

srečala 

prvič. 

Več ...   

Brežiški gimnazijci na naši fakulteti 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1136
http://www.fm-kp.si/si/novice/1134
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Z namenom širiti znanje 

sodobnega managementa, 

izmenjavati izkušnje in 

krepiti medsebojno dolgo-

ročno sodelovanje s slo-

venskimi podjetji Fakulte-

ta za management pripra-

vlja strokovna srečanja 

Izzivi in priložnosti na 

hitro razvijajočih se trgih. 

Tokrat smo izzive in prilo-

žnosti iskali na  turškem 

trgu. 

V tematski razpravi Tur-

čija – strateški trg za 

Slovenijo so sodelovali 

direktor Centra za medna-

rodno poslovanje Gospo-

darske zbornice Slovenije 

Aleš Cantarutti, direktor 

podjetja Adria kombi Rok 

Svetek, vodja prodaje 

podjetja Lama Dekani 

Dean Kočevar in izredni 

profesor mednarodnega 

poslovanja na Fakulteti 

za management dr. Dra-

gan Kesič. 

Srečanja so se udeležili 

številni predstavniki gos-

podarstva, podjetništva, 

javne sfere ter študenti in 

diplomanti, manjkala pa 

ni niti skupina Turkov, ki 

strateško sodeluje s slo-

venskimi poslovneži. 

Več …  

V odmevnem predavan-

ju je dr. Likar podal svoje 

poglede na temo inoviran-

ja in gospodarske rasti. 

Predstavil je ključne rezul-

tate raziskav ARRS o tem, 

kako lahko obvladovanje 

inoviranja pripomore 

h gospodarski 

rasti v sloven-

skem in medna-

rodnem prostoru 

in kako to lahko 

uporabijo sno-

Sredi novembra je v okvi-

ru aktivnosti za rešitev iz 

krize v Evropskem parla-

mentu potekala konferen-

ca o obvladovanju eko-

nomske krize prek vodil-

nih industrij in malih ter 

srednje velikih podjetij. 

V razpravi so sodelovali 

evropski poslanci, ministri 

iz različnih evropskih 

držav in številni gospodar-

stveniki ter naš profesor 

dr. Borut Likar.  

valci inovacijskih in gos-

podarskih politik. Prikazal 

je tudi nekaj primerov 

dobrih praks ter se v zak-

ljučku dotaknil potrebe po 

celovitem spodbujanju 

inoviranja v EU. 

Več ... 

Družbena odgovornost zanima študente   

Preobrat: danes si Bruselj vse bolj želi Turčije  

Dr. Likar v Evropskem parlamentu 

tivno veliko. Za primerja-

vo, še celo večje kot za 

posamezne in že uveljav-

ljene vede in stroke, ki jih 

že tradicionalno razvijamo 

na fakulteti. /…/ 

Zagotovo je za študente 

družbena odgovornost 

zanimiva in pomembna 

vrednota družbenega okol-

ja, a drugo vprašanje je, 

ali in v kolikšni meri se ta 

ujema z realnostjo, s kate-

ro bodo kasneje soočeni.« 

Prof. dr. Mirko Markič 

o družbeni odgovornosti 

študentov 

Več ... 

»Zanimanje študentov za 

tematiko trajnostnega 

razvoja, v katero smo 

umestili tudi družbeno 

odgovornost posameznika, 

družine, podjetja in druge 

organizacije, lokalne skup-

nosti, države, regije in 

prebivalcev sveta, je rela-

»Več ali manj so pri 

študentih vrednote, etika 

in morala (tudi to 

z različnih vidikov) 

prepoznane kot ključne 

sestavine sodobnega 

življenja in sodelovanja, 

a vsakodnevne 

informacije, ki jih 

pridobivajo iz množice 

komunikacijskih medijev, 

jih spravljajo 

v nelagodje in dileme.«  

http://www.fm-kp.si/si/novice/1128
http://www.fm-kp.si/si/novice/1144
http://www.fm-kp.si/si/novice/1152


Karierne priložnosti …  

Na Fakulteti za management spodbujamo svoje študente, 

da o možnostih zaposlitve in poslovne kariere začnejo 

razmišljati že v času študija. Tako jim v sodelovanju 

z različnimi podjetji in ustanovami vseskozi ponujamo 

številne poslovne izzive. 

 

Predstavniki Precision Marketing Group iz ZDA so pred-

stavili izjemno priložnost za opravljanje (plačane) strokov-

ne prakse v Austinu (Texas). Precision Marketing Group iz 

San Diega ponuja v ZDA plačano strokovno prakso štu-

dentom s področja marketinga, ekonomije in managemen-

ta. Več … 

 

Našo fakulteto so obiskali predstavniki Bloomberg inšti-

tuta iz Londona (Velika Britanija), ki so študentom skozi 

opravljanje mednarodnega preizkusa ponudili karierno 

priložnost za zaposlitev na področju financ in ekonomije. 

Več ... 

 

Podjetje Henkel je tudi letos predstavilo mednarodni 

natečaj »Henkel Innovation Challenge« v vseh treh študij-

skih središčih naše fakultete. Študente vabijo k oddaji 

inovativnih in trajnostnih idej – letošnja naloga je razviti 

koncept za izdelek blagovne znamke družbe Henkel ali 

inovativno tehnologijo za kupce in trge v letu 2050. 

Več …  

 

Največja ruska bančna skupina Sberbank, posredna 

lastnica Banke Volksbank, ki na slovenskem trgu deluje 

od leta 1993, in Ruska akademija za narodno gospodars-

tvo in javno upravo pri predsedniku ruske federacije orga-

nizira mednarodno študentsko tekmovanje v managemen-

tu – tako imenovano »Olimpijado Banks Battle 2012«. 

Tekmovanje so predstavili tudi študentom naše fakultete. 

Več ... 

Cankarjeva 5, 6104 Koper 

T: +386 5 610 20 00 

F: +386 5 610 20 15 

E: info@fm-kp.si 

www.fm-kp.si 

Univerza na Primorskem 

Fakulteta za management 

Na naši fakulteti se bo dogajalo ... 

Odličnost in tradicija 

v raziskovanju in svetovanju 

v managementu 
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Življenjski slog slovenskih podjetnikov 

Predava: mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške 

gospodarske zbornice 

4. 12. 2012, ob 14. uri v Celju 

 

Finančni trgi – teorija racionalnih pričakovanj 

Predava: dr. Visar Hoxha, direktor European School 

of Law and Governance, Priština (Kosovo) 

4. 12. 2012, ob 16.30 v Kopru 

 

Rast družinskega podjetja 

Predava: dr. Irena Fonda, direktorica podjetja Fonda.si 

13. 12. 2012, ob 9.30 v Kopru 

 

Kako postanem kreativni podjetnik? 

Predava: mag. Nastja Mulej, licencirana trenerka metod 

kreativnega razmišljanja po dr. Edwardu de Bonu 

13. 12. 2012, ob 16.30 v Kopru 

 

Politika podjetništva in MSP v EU in Sloveniji 

Predava: mag. Janko Burgar, Direktorat za podjetništvo, 

konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodar-

ski razvoj in tehnologijo 

18. 12. 2012, ob 16.30 v Kopru 

 

 

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1124
http://www.fm-kp.si/si/novice/1127
http://www.fm-kp.si/si/novice/1132
http://www.fm-kp.si/si/novice/1146
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