
Prorektorica Univerze na 

Primorskem izr. prof. dr. 

Nadja Plazar in dekan 

Fakultete za manage-

ment izr. prof. dr. Mat-

jaž Novak sta zadnjo 

marčevsko soboto, na 

pomladno obarvani 16. 

slavnostni podelitvi 

diplom in priznanj Fakul-

tete za management, 

izročila diplome in priz-

nanja ter čestitala diplo-

mantom in prejemnikom 

priznanj. Večer pa se je 

zaključil s tradicionalnim 

akademskim plesom, ki 

ga je pripravila fakulteta 

v okviru združenja Alum-

ni FM in v sodelovanju s 

študentskim svetom 

fakultete. 

Prorektorica je diplo-

mantom izpostavila, da 

je za njih in njihove dru-

žine to velik dan, enako 

pa tudi za fakulteto in 

univerzo ter visokošolske 

učitelje. »V času študija 

ste si lahko pridobili 

veliko znanja, širše raz-

gledanosti ter predvsem 

samozavesti in prepriča-

nja, da boste uspeli. Da 

vi lahko. Vsak od vas.« 

je še dodala prorektorica 

in jim po uspešnem zak-

ljučku študija zaželela 

»uspešno poklicno pot in 

vse odprte poti tudi v 

zasebnem življenju, na 

koncu je to še najbolj 

pomembno«. 

»Skozi študij na naši 

fakulteti ste nedvomno 

pridobili kompetence 

upravljanja z otipljivim in 

neotipljivim, osvojili ste 

veščine komuniciranja v 

globalni družbi, zavedate 

se pomena etične upora-

be znanja in kompetenc, 

spoznali ste zakonitosti 

trajnostnega razvoja 

posameznika in družbe«, 

je diplomantom sporočil 

dekan dr. Novak. 

»Prejeta diploma naj ima 

za vas tudi simbolni 

pomen, ki naj utrjuje 

vašo samozavest in 

vztrajnost, saj ste doka-

zali, da znate in zmorete. 

Nobenega razloga ni za 

negotovost, so samo 

razlogi za pogum in 

vztrajnost. Fakulteta za 

management vas bo ob 

tem podpirala in želi 

ostati vaš partner še 

naprej«, je dekan sklenil 

čestitko diplomantom. 

Dogodek so omogočili 

Študentski svet FM, Ban-

ka Koper in Hoteli Ber-

nardin.                Več ... 

Svečana podelitev diplom in priznanj 

uvertura v pomlad 
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 Novice FM 

V letu 2013 je študij končalo 

skupno 351 študentk in 

študentov. Med njimi je bilo 

42 magistrov znanosti in 

sedem doktorjev znanosti. 

 

Najboljši, najuspešnejši in 

najbolj zaslužni študenti, 

diplomanti, visokošolski 

učitelji, raziskovalci in 

sodelavci fakultete pa so 

prejeli še priznanja. 

Najvišje priznanje, za 

izjemen prispevek k razvoju 

fakultete, je prejel zaslužni 

profesor dr. Cene Bavec. 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1561
http://www.fm-kp.si/si/novice/1557


Pri predmetu Manage-

ment znanja prof. dr. 

Anite Trnavčevič so zato 

govorili o podatkovnem 

rudarjenju s strokovnjako-

ma iz prakse. Gostovala 

sta mag. Leo Zornada, 

predstavnik IT podjetja 

Znanje je vir konkurenčne 

prednosti, zato je potreb-

no v podjetjih posvetiti 

pozornost tako ustvarjanju 

novega znanja kot tudi 

pridobivanju, ohranjanju, 

prenosu in uporabi  

znanja. 

Kitajski trg še vedno priložnost za naše gospodarstvo 

O managementu znanja mag. Zornada in dr. Kavšek 

malo izkoriščajo 

hitri kitajski razvoj 

in tržni potencial. 

Fakulteta za 

management je v 

sodelovanju z 

Gospodarsko zbor-

nico Slovenije v 

sklopu razprav 

Izzivi in priložnosti na 

hitro razvijajočih se trgih 

in Tedna Univerze na 

Primorskem v Celju orga-

nizirala strokovno razpra-

vo o tem kako poslovati s 

Kitajsko.  Vodil jo je izr. 

prof. dr. Dragan Kesič, 

strokovnjak za mednarod-

no poslovanje in predava-

telj na Fakulteti za mana-

gement, sodelovala pa sta 

še vodja področja za Azijo 

Centra za mednarodno 

poslovanje pri Gospodar-

ski zbornici Slovenije 

Nataša Turk in poznava-

lec poslovanja na azijskih 

trgih Boštjan Polajžer.  

                        Več ... 

Izjemen gospodarski 

vzpon Kitajske v zadnjih 

treh desetletjih v marsi-

čem na novo piše pravila 

mednarodnega poslovanja 

in trgovine ter procesov 

globalizacije v najširšem 

smislu. Sproža vrsto vpra-

šanj po vsem svetu, hkrati 

pa odpira nove priložnosti 

za sodelovanje in izmenja-

vo. Gre za izjemno težko 

opisljive procese hitrega 

spreminjanja in hitrega 

gospodarskega vzpona, ki 

odpirajo nove priložnosti 

tako za kitajsko družbo 

kot tudi za ves svet. Slo-

venska podjetja relativno 
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Primeri dobre prakse: srečanje s podjetnikom 

Talpas in bivši predavatelj 

Fakultete za management 

ter doc. dr. Branko Kav-

šek, predavatelj z oddelka 

za informacijske znanosti 

in tehnologije na Famnitu 

Univerze na Primorskem. 

 

 

»Nothing is lost« (Nič ni 

izgubljeno) pravi tim mla-

dih in perspektivnih mla-

deničev – poznanih pod 

imenom podjetja Chipolo. 

Pri predmetu Podjetniš-

tvo doc. dr. Tine Bratko-

vič Kregar je gostoval 

Tadej Jevševar in pred-

stavil podjetniške začetke 

s pomočjo množičnega 

financiranja Kickstarter. 

Namreč med pet odstot-

kov tistih najboljših, ki so 

uspeli po tem principu  

sodi tudi Chipolo. 

Njihova želja je 

s pomočjo manj-

ših estetskih 

obeskov z vgraje-

nim čipom in 

brezplačno 

mobilno aplikaci-

jo, ljudem olajša-

ti njihov vsakdanjik v tem 

smislu, da se bodo njiho-

ve izgubljene reči z njiho-

vo pomočjo hitreje našle. 

Sami so s svojim projek-

tom na Kickstarterju sode-

lovali manj kot mesec dni, 

kar je bilo dovolj, da so 

presegli svoja pričakovan-

ja in zastavljeno vrednost 

sredstev z donacijami. 

Statistika kaže, da jih je 

več kot pet tisoč ljudi 

podprlo pri nastajanju 

njihovega proizvoda. 

                       Več ... 

Slovenija ima s Kitajsko 

že tradicionalno relativno 

velik negativni trgovinski 

saldo zunanjetrgovinske 

menjave. 
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Predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor se 

je 4. marca 2014 v Kop-

ru, na Fakulteti za mana-

gement Univerze na Pri-

morskem, srečal s študen-

ti primorske univerze in z 

njimi izmenjal mnenja o 

aktualni problematiki mla-

dih, o možnostih in prilož-

nostih, ki jih imajo danes 

mladi, o problematiki 

zaposlovanja in iskanju 

novih možnosti v tujini ter 

o trenutnih gospodarskih 

in političnih razmerah. 

V svojem nagovoru je 

predsednik RS izpostavil, 

da naj se mladi odločajo o 

izbiri študija ne glede na 

potrebe trga dela in da 

sledijo svoji želji, nadarje-

nosti in zanimanju ter 

izberejo študij, ki jih bo 

naučil 

kreativ-

nega 

razmiš-

ljanja 

in jih 

bo 

hkrati 

obliko-

val kot 

oseb-

nost. Prav to, meni predse-

dnik, je ključno, saj bodo le 

tako sposobni reševati pro-

bleme, s katerimi se sooča-

jo sami ter probleme skup-

nosti, v kateri živijo. 

Predsednik Pahor je še 

poudaril, da naj bo 'naša 

skupna ambicija ustvarjati 

Slovenijo kot deželo, kjer 

lahko vsak živi človeka 

dostojno življenje in ima 

pogoje, da lahko razvija 

svoje talente.' In dodal, da 

naj mladi, če imajo željo in 

priložnost za študij v tujini, 

to izkoristijo. 'Želim si, da 

bi odšli v tujino po nova 

znanja in znanstva, to 

bogati tako vas, kot nas, a 

tudi, da bi naša država 

ponudila možnost, da bi se 

vrnili nazaj in si tukaj 

ustvarili družino ter uspeš-

no življenje,' je zaključil 

predsednik Republike 

Slovenije.           Več ... 

Predsednik RS Borut Pahor s študenti o njihovem položaju 

Študenti zagrabili dodatno možnost izmenjav na severu Evrope 

Marca je bil odprt dodatni 

razpis za študentske izme-

njave preko program Slo-

venski štipendijski sklad 

EGP in NFM, katerega 

namen je spodbujati med-

narodno mobilnost in 

krepitev sodelovanja med 

visokošolskimi ustanovami 

in organizacijami iz Nor-

veške, Islandije, Lihtenš-

tajna in Slovenije. 

Študenti FM so zagrabili 

priložnost za izmenjavo v 

eni od navedenih držav, in 

prejeli smo kar nekaj prijav. 

Ta izmenjava poteka 

podobno kot Erasmus, le da 

tovrstni program ponuja 

precej višjo štipendijo 

(1.200 evrov mesečno) in 

tudi kritje prevoznih stroš-

kov/potovanja v določeni 

vrednosti (450–950 evrov). 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1523


naziv rektor Univerze na 

Primorskem prof. dr. Dra-

gan Marušič. Nove redne 

profesorje s Fakultete za 

management pa je pred-

stavil in jim čestital naš 

dekan izr. prof. dr. Matjaž 

Novak. Svečanega dogod-

ka so se udeležili trije od 

petih novih rednih profe-

sorjev naše fakultete. 

Z inavguracijo v okviru 

dogodkov Tedna Univerze 

na Primorskem, ki je pote-

kala v Pretorski palači v 

Kopru, je naša univerza 

pridobila nove redne pro-

fesorje. Med njimi jih je 

pet tudi s Fakultete za 

management, in sicer 

prof. dr. Primož Dolenc, 

prof. dr. Mitja Ruzzier, 

prof. dr. Rok 

Strašek, prof. 

dr. Bojan Tičar 

in prof. dr. 

Milan Vodopi-

vec. 

Nove redne 

profesorje je 

inavguriral in 

jim ob tem 

predal svečano 

listino ob izvoli-

tvi v omenjen 

Svečano promoviran nov doktor znanosti FM 

Inavguriranih pet novih rednih profesorjev FM 

tretji teden v marcu. Rek-

tor je tako promoviral tudi 

novega doktorja znanosti, 

ki je uspešno zaključil 

doktorski študij na Fakul-

teti za management Uni-

verze na Primorskem.  

Dr. Drago Papler je 

decembra 2013 uspešno 

zagovarjal doktorsko 

disertacijo z naslovom 

Ekonomski učinki liberali-

zacije trga električne ener-

gije v Sloveniji, pod men-

torstvom predstojnika 

katedre za ekonomske 

vede prof. dr. Štefana 

Bojneca.           Več ... 

Rektor Univerze na Pri-

morskem prof. dr. Dragan 

Marušič je v koprski Pre-

torski palači promoviral 

dvanajst novih doktorjev 

znanosti naše univerze. 

Med njimi je bil tudi nov 

doktor znanosti s Fakulte-

te za management, Drago 

Papler. Slednje-

mu je čestital tudi 

naš dekan izr. 

prof. dr. Matjaž 

Novak. 

Spomladanska 

promocija novih 

doktorjev znanosti 

poteka v sklopu 

Tedna Univerze 

na Primorskem, 

ki ga na univerzi 

in njenih članicah 

obeležujejo vsak 
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V raziskavi, ki jo je 

empirično testiral z merami 

za koncentracijo ter s 

statistično, regresijsko in 

faktorsko analizo dr. Drago 

Papler ugotavlja, da 

liberalizacija trga 

električne energije 

povečuje konkurenčne 

pritiske, kar se odraža v 

cenah in dejavnikih, ki 

vplivajo na njihovo 

oblikovanje. Preko procesa 

proizvodnje, preko stroškov 

proizvodnje in preko 

povpraševanja na 

segmentiranih trgih 

distribucije električne 

energije pa ključno vlogo 

za uspešno dobavo 

dobivata konkurenčna 

cena in odnos do 

odjemalcev električne 

energije. 

  

  

Njihova izvolitvena pod-

ročja pa so prof. dr. Pri-

mož Dolenc – finance, 

prof. dr. Mitja Ruzzier – 

podjetništvo, prof. dr. Rok 

Strašek – raziskovalna 

metodologija v družboslo-

vju, prof. dr. Bojan Tičar – 

pravo in prof. dr. Milan 

Vodopivec – ekonomija. 

  Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1544
http://www.fm-kp.si/si/novice/1545
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V okviru  projekta Shar-

tec je 26. marca 2014 

potekala delavnica s pred-

stavitvijo skupine orodij za 

identificiranje problemov 

oziroma izzivov in ustvar-

jalno reševanje teh, name-

njena predstavnikom 

malih in srednje velikih 

podjetij. Predstavljena je 

bila tudi e-podpora uvaja-

nju invencijsko inovacijske 

aktivnosti v podjetje. 

Projekt SHARTEC je 

sofinanciran v okviru Pro-

grama čezmejnega sodelo-

vanja Slovenija–Italija 

2007–2013 iz sredstev 

Evropskega sklada za 

regionalni razvoj in nacio-

nalnih sredstev. 

                         Več ... 

Nagrada za najboljše magistrsko delo naši diplomantki 

Glavni namen natečaja 

Podjetna Primorska je 

spodbuditi realizacijo 

podjetniških idej med 

mladimi, ki so inovativne 

in tržno naravnane kot tudi 

pospešiti prenos znanja z 

univerze v gospodarstvo 

ter med seboj povezati vse 

deležnike v poslovnem 

procesu. 

  

 

Mladinski svet Slovenije je 

v prostorih Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in 

šport že peto leto zapored 

pripravil svečano podelitev 

MSS-jeve nagrade za naj-

boljše diplomsko oziroma 

magistrsko delo s področ-

ja mladih. Nagrado za 

najboljše magistrsko delo 

je prejela naša diplomant-

ka Vesna Miloševič, pod 

mentorstvom izr. prof. dr. 

Valentine Franca. 

Vesna Miloševič je ob 

tem dosežku za Fakulteto 

za management povedala: 

»Vesela sem, da je MSS 

prepoznal moje magistrs-

ko delo kot prispevek k 

raziskovanju na področju 

mladih. V nalogi sem 

proučevala vedno aktual-

no tematiko zaposlovanja 

mladih. Raziskovala sem 

prilagoditev postopkov 

pridobivanja in izbire 

mladih kadrov v slo-

venskih podjetjih na 

značilnosti mladih kot 

kandidatov za delo. Ob 

prejemu nagrade MSS 

bi se rada še enkrat 

zahvalila svoji mentori-

ci izr. prof. dr. Valenti-

ni Franca za izjemno 

odzivnost, odlično 

vodenje ter vso strokovno 

podporo in nasvete«. 

Zmagovalna magistrs-

ka naloga je bila nagraje-

na z denarno nagrado 

400 evrov.          Več ... 

Spodbujanje inovativnosti v malih in srednjih podjetjih 

Odprt je natečaj Podjetna Primorska 

Natečaj za najboljši poslo-

vni načrt Primor-

ske »Podjetna Primorska« 

je ponovno odprl svoja 

vrata. V Univerzitetnem 

razvojnem centru in inku-

batorju Primorske v sode-

lovanju s partnerji tako že 

osmo leto zapored nagra-

jujejo najboljše poslovne 

načrte. Natečaj je namen-

jen tistim, ki želijo 

inovativne podjet-

niške ideje uresni-

čiti s podporo 

univerzitetnega 

inkubatorja. Rok 

za prijavo je 15. 

april 2014. Študenti FM 

vabljeni k prijavi!   Več ... 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1552
http://www.fm-kp.si/si/novice/1532
http://www.fm-kp.si/si/novice/1554


nost in potencialu, ki ga 

ima pri tem inovativno in 

podjetniško razmišljanje. 

»Skupaj z znanjem ter z 

vizijo, motivacijo, vztraj-

nostjo in pogumom je to 

kombinacija, ki vodi do 

uspeha. Pri tem pa je 

nujna speciali-

zacija (danes 

vsi ponujajo 

vse) in izkoriš-

čanje avtohto-

nih elementov 

(npr. tipične 

slovenske 

jedi)«, je še 

dodala Zofija 

Mazej Kukovič. 

Evropska 

poslanka pa 

mladih ni le 

spodbujala k 

Letošnje Dneve FM smo 

zaključili v Celju, z gostu-

jočim predavanjem evrop-

ske poslanke Zofije Mazej 

Kukovič. Slednjo je gostil 

prof. dr. Borut Likar v 

okviru predavanja pred-

meta Management proiz-

vodnje in inoviranja. V 

enourni razpravi je s svojo 

energijo in izkušnjami 

navdušila študente, viso-

košolske učitelje, razisko-

valce in sodelavce ter 

druge udeležence dogod-

ka. 

Evropska poslanka je 

izpostavila pomembnost 

zavedanja o samobitnosti 

slovenskega naroda in 

istočasno pripadnosti širši 

skupnosti, Evropski uniji. 

Poudarila je odgovornost 

mladih za svojo prihod-

Odprli vrata nadrealnemu 

Specializacija in izkoriščanje avtohtonih virov 

ji Koper Liljana Bojanič, 

ki je predstavila koncept 

tokratne razstave. 

Razstavljena likovna 

dela so nastala pri pouku 

risanja in slikanja ter liko-

vne teorije. Gre za zbirko 

hommage slikarskih inter-

pretacij del Salvadorja 

Dalija ter prizore dizajnov 

predmetov, arhitektur in 

bitij, ki bi lahko obstajali v 

neki drugi dimenziji ali 

prihodnosti. Dela so nas-

tala v različnih slikarskih 

in grafičnih tehnikah, pa 

tudi s sodobnimi računal-

niškimi orodji za 3D 

modeliranje. 

  Več ... 

Fakulteta za management 

Univerze na Primorskem 

na Trgu Brolo je že osmo 

leto zapored odprla vra-

ta razstavi likovnih del 

dijakov Gimnazije Koper, 

ki obiskujejo program 

umetniška gimnazija – 

likovna smer. Odprtje 

razstave je dogodek, ki ga 

ja fakulteta pripravila v 

sklopu tradicionalnih 

Dnevov FM. 

Na odprtju so zbrane 

nagovorili ravnatelj 

Gimnazije Koper Bru-

no Petrič, profesor na 

Fakulteti za manage-

ment izr. prof. dr. 

Franko Milost ter pro-

fesorica likovne umet-

nosti in umetnostne 

zgodovine na Gimnazi-
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Razstava je celoletna in bo 

tako na ogled do spomladi 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

»Hrana je tisto kar 

potrebuje ves svet. V 

Slovenijo uvozimo za dve 

milijardi evrov hrane, ne 

opazimo pa, da turisti 

vselej iščejo nekaj, kar je 

avtohtono. Pri tem pa ne 

gre samo za to, da hrano 

pridelujemo, ampak jo 

moramo znati tudi prodati. 

Povezati moramo 

pridelavo, prodajo, 

inovativnost, internet, nove 

tehnologije, avtohtona 

semena …«, je izpostavila 

evropska poslanka Zofija 

Mazej Kukovič.  

podjetništvu, ampak pou-

darila, da je še kako pot-

rebno, da si mladi nabere-

jo čim več izkušenj, da 

širijo svoja obzorja in spo-

znavajo evropske trende . 

  Več ... 

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1556
http://www.fm-kp.si/si/novice/1559
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»Ekonomija in manage-

ment za novo razvojno 

obdobje« je bila rde-

ča  letošnjega festivala 

raziskovanja ekonomije in 

managementa, ki je na 

zadnjo marčevsko soboto 

obogatil dogajanje tradici-

onalnih Dnevov FM. Festi-

val se je odvil v soboto, 

29. marca 2014, v Kop-

ru. 

Letošnji FREM je bil že 

11. zapovrstjo. Vsebinska 

rdeča nit tokratnih prispe-

vkov pa je bila »novo raz-

vojno obdobje«, obravna-

vano z vidika področij 

ekonomije in managemen-

ta. Predstavljenih je bilo 

24 strokovnih prispevkov, 

ki so prestali strokovno 

recenzijo. Konferenca je 

potekala na Fakulteti za 

management v Kopru, v 

soboto, 29. marca 2014. 

Plenarni del je vodila izr. 

prof. dr. Doris Gomezelj 

Omerzel s Fakultete za 

management Univerze na 

Primorskem. 

Monika Šukljan, avtorica  

najboljšega prispevka 

konference FREM, pa je 

prejela priznanje na slav-

nostni podelitvi diplom in 

priznanj Fakultete za 

management.      Več ... 

Študenti letos na Ekonomijado v priljubljeno Budvo 

Ekonomijada je 

tradicionalni družabni 

dogodek, ki je namenjen 

študentom ekonomskih in 

poslovnih fakultet iz držav 

nekdanje Jugoslavije.  

Potekajo športne igre, 

aktualna tematska 

predavanja, udeleženci si 

ogledajo tudi znamenitosti 

mesta, zvečer pa ne 

zmanjka priložnosti za 

zabavo.  

Študenti Fakultete za 

management bodo tudi 

letos organizirano odšli na 

tradicionalni družabni 

dogodek mladih z jugovz-

hodne Evrope, na Ekono-

mijado 2014. Tokratna 

destinacija je priljubljeno 

obmorsko turistično mesto 

Budva – metropola črno-

gorskega turizma, ki bo 

stičišče študentov od 4. 

do 8. maja 2014. Študen-

ti FM odhajajo na Ekono-

mijado pod organizacijo 

Študentskega sveta FM. 

Predstavniki slednjega 

študente vabijo k prijavi! 

Letošnje Ekonomijade se 

bodo poleg študentov 

naše fakultete, udeležili 

še študenti Ekonomske 

fakultete Univerze v Ljub-

ljani ter univerz in fakul-

tet iz Podgorice, Beogra-

da, Banja Luke, Novega 

Sada, Kragujevca, Mos-

tarja, Niša, Skopja, Osi-

jeka in Zagreba. Skupno 

pričakujejo okrog 1.500 

študentov. 

Rok za prijavo je 20. 

april 2014. 

                       Več ... 

 

FREM za novo razvojno obdobje 

O kohezijski politik Evropske unije 

V okviru Dnevov FM smo 

28. marca 2014 v Škofji 

Loki gostili madžarskega 

profesorja dr. Szolta Sza-

ba, ki je govoril o kohezij-

ski politiki Evropske unije 

in izkušnjah Madžarske 

pri tem. Udeležencem je 

predstavil svoje bogate 

izkušnje na tem področju, 

namreč od 2006 do 2012 

je bil zaposlen v Nacional-

ni razvojni agenciji, kjer je 

bil vključen v skupino za 

črpanje sredstev iz EU 

skladov s strani Madžar-

ske. 

 

 

http://www.fm-kp.si/si/novice/1562
http://www.fm-kp.si/si/novice/1563
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Napovedujemo … 

 

Regijsko srečanje mladinskega raziskovanja 

Fakulteta za management Univerze na Primorskem organizi-

ra v šolskem letu 2013/2014 že deveto tekmovanje osnov-

nih in srednjih šol "Mladinsko raziskovanje v Obalno-kraški 

regiji". Zaključno regijsko srečanje bo 8. aprila 2014 na 

Fakulteti za management v Kopru.                        Več ... 

  

Raziskovalci v gibanju – Road Show Slovenija 

Podoktorski raziskovalci, mladi raziskovalci, doktorski kan-

didati in magistrski študentje ste vabljeni, da se v petek, 4. 

aprila 2014, pridružite turneji Euraxess – Raziskovalci v 

gibanju 'Road Show'. Dogodek se bo odvijal na Kongresnem 

trgu v Ljubljani.          Več ... 

 

Prof. dr. Josu Takala o pametnih specializacijah 

V okviru projekta »UP IN SVET« bomo gostili prvega preda-

vatelja iz tujine. K nam bo prišel prof. dr. Josu Takala s 

finske Univerze Vassa. Govoril bo o pametnih specializaci-

jah kot inovativni strategiji za regionalno gospodarstvo. Pre-

davanje bo v Kopru 8. aprila 2014 (vabilo) in v Škofji Loki 

9. aprila 2014 (vabilo).  

Fakulteta za management Univerze na Primorskem je v 

ponedeljek, 24. marca 2014, kot uvodni dogodek letoš-

njih Dnevov FM, v Kopru pripravila predavanje z naslo-

vom Uspešna podjetniška zgodba, kjer smo na pobudo 

študentov gostili dva mlada uspešna podjetnika. Nace 

Šumrada Slosar in Klemen Pucer sta lastnika mladega  

podjetja, ustanovljenega z namenom oskrbovanja z ino-

vativnimi in visokokakovostnimi izdelki na področju gas-

tronomije. Z nami sta delila svojo podjetniško izkušnjo 

ter študentom svetovala kaj je potrebno za uresničitev 

svojih podjetniških sanj. Vse od ideje do njene uresničit-

ve ter s tem povezanimi ovirami. Prav tako sta se dotak-

nila kaj ju čaka v prihodnje.                              Več ... 

 

Študenti medse povabili dva mlada podjetnika 

http://www.facebook.com/fmkoper
http://twitter.com/UPFMKoper
http://www.fm-kp.si/si/mladinskoraziskovanje.html
http://www.fm-kp.si/si/novice/1565
http://www.fm-kp.si/si/novice/1567
http://www.fm-kp.si/si/novice/1568
http://www.fm-kp.si/si/novice/1566

