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V prispevku sta predstavljena organizacija in potek 8. mednaro-
dne znanstvene konference o managementu (Management In-
ternational Conference – mic) z naslovom Upravljanje globalnih
tranzicij: globalizacija, lokalizacija, regionalizacija. Gre za tradi-
cionalno letno konferenco, ki jo organizira Fakulteta za manage-
ment Koper. Tako kot vsako leto do zdaj je tudi letos potekala v
Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, in sicer med 20. in
24. novembrom 2007, udeležilo pa se je je več kot 200 udeležen-
cev iz 26 držav. Naslednja, 9. mednarodna znanstvena konferenca
mic’08, bo prvič organizirani v tujini – v Barceloni v Španiji.

Ključne besede: mednarodna konferenca, management, tranzicija

Uvod

8. mednarodna znanstvena konferenca o managementu mic’07 je
potekala pod naslovom Upravljanje globalne tranzicije: globaliza-
cija, lokalizacija, regionalizacija. Čeprav je njena vsebina povezana
s tranzicijo, smernicami in evolucijo v družbi na lokalni, regionalni
in globalni ravni, so bili na njej predstavljeni prispevki z različnih
vsebinskih področij managementa ter iz povezanih znanstvenih in
strokovnih disciplin. Konferenca je tako kot vsako leto potekala v
okviru tradicionalnih Dni Fakultete za management Koper.

V Portorožu se je med 20. in 24. novembrom 2007 zbralo več kot
200 udeležencev iz 26 držav s treh celin. Iz Evrope so bili udeleženci
iz 19 držav; največ jih je bilo iz Slovenije (več kot 70), Poljske (12),
Španije (12) in Finske (8). Iz Azije so bili udeleženci iz petih držav;
največ iz Tajvana (29) in Tajske (10). Z ameriške celine je največ
udeležencev prišlo iz zda (9). mic je postal pomemben mednarodni
dogodek, na katerem se srečajo in predstavijo svoje raziskovalne do-
sežke znanstveniki in strokovnjaki z vsega sveta, ki se ukvarjajo s
področjem managementa in sorodnimi znanstvenimi disciplinami.

Organizacijski in programski odbor konference

Za uspešno organizacijo konference, pokritost različnih vsebinskih
in znanstvenih področij konference ter geografsko zastopanost raz-
ličnih držav je bil že eno leto prej sestavljen mednarodni program-
ski odbor. Vnaprej so bili imenovani tudi vodja konference (prof. dr.
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Egon Žižmond), vodja programskega odbora (izr. prof. dr. Štefan Boj-
nec), splošni vodja konference (prof. dr. Binshan Lin), direktorica
konference (doc. dr. Nada Trunk Širca), pomočnik vodja program-
skega odbora (asist. Bojan Nastav) in pomočnica direktorice kon-
ference (Marijana Pregarac). Na konferenci predstavljeni prispevki
so objavljeni v zborniku konference, ki je izšel v elektronski obliki,
izdala pa ga je založba Fakultete za management Koper že pred za-
četkom konference.

Otvoritev konference

Na otvoritvi konference so z uvodnimi govori nastopili prof. dr. Du-
šan Lesjak, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo znanost
in tehnologijo Republike Slovenije, prof. dr. Rado Bohinc, novi rektor
Univerze na Primorskem, ter prof. dr. Egon Žižmond, vodja konfe-
rence in dekan Fakultete za management Koper.

Prof. dr. Dušan Lesjak je spregovoril o pomenu in povezanosti med
konferenco kot možnostjo za predstavitev znanstvenih prispevkov in
razpravo o raziskovalnih rezultatih ter njihovem prispevku k bolj-
šim rezultatom na področju raziskovanja in raziskovalne dejavnosti.
Pomen raziskovalne dejavnosti za razvoj družbe je izpostavljen tudi
v nacionalnem slovenskem programu za raziskave in razvoj v letih
2006–2010. Zlasti je poudaril vlogo raziskav in raziskovalnih podro-
čij, kjer se raziskovalne dejavnosti lahko povežejo z ekonomskimi
dejavnostmi.

Prof. dr. Rado Bohinc je spregovoril o pomenu konference in pred-
stavil procese stalnega družbeno-ekonomskega spreminjanja, ki jih
zaznavamo na vseh področjih, zlasti na področju izobraževanja in
raziskovalne dejavnosti v spreminjajočem se globalnem, regional-
nem in lokalnem okolju. Korporativno upravljanje in upravljanje
procesov sploh pa je eno od vprašanj, na katero odgovarjajo kon-
ference, kot je mic. Znanstvene konference prispevajo k novim teo-
retičnim, metodološkim in empiričnim spoznanjem, ki lahko pripo-
morejo k boljšemu upravljanju sodobnih ekonomskih in družbenih
procesov.

Prof. dr. Egon Žižmond je poudaril, da je Fakulteti za Manage-
ment Koper letos uspelo organizirati že 8. mednarodno znanstveno
konferenco mic’07 in v Slovenijo privabiti veliko število znanstveni-
kov z vsega sveta. Povedal je še, da mednarodno znanstveno konfe-
renco fakulteta organizira predvsem z namenom predstaviti številna
nova odkritja na področju managementa. Napovedal je 9. mednaro-
dno znanstveno konferenco mic’08, ki bo prihodnje leto novembra
prvič v tujini, in sicer v Barceloni.
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V imenu programskega in organizacijskega odbora je udeležence
nagovoril tudi izr. prof. dr. Štefan Bojnec, ki je predstavil statistiko
o prejetih prispevkih. Med 148 prispevki, ki so bili predstavljeni na
konferenci, jih je 97 (65,5 %) izključno avtorjev iz tujine, 42 (28,4 %)
izključno domačih avtorjev, devet prispevkov (6,1 %) pa je nastalo v
soavtorstvu domačih avtorjev in avtorjev iz tujine.

Uvodna plenarna predavanja

Program konference je predvidel štiri uvodna plenarna predavanja.
Prof. dr. Robert Behling, izvršni direktor pri Mednarodnem združe-
nju za računalniške informacijske sisteme, je v svojem predavanju
z naslovom Vzdrževanje kakovosti in globalizacija visokošolskega
izobraževanja izpostavil pomen raziskovanja in kakovosti izobraže-
valnih programov, njihovo akreditacijo in certificiranje, klasično in
spletno izobraževanje, pomen vlaganj v človeški kapital, zaposlene
in njihovo vseživljenjsko visoko izobraževanje v vse bolj globalnem
in konkurenčnem gospodarstvu in družbi.

Mag. Marijan Babič, član uprave v Luki Koper, je predstavil prispe-
vek Transportni in logistični sektor v izzivih z globalizacijo: primer
Luka Koper. Luka Koper je pomembno povezana v lokalne, regio-
nalne in globalne transportne in logistične tokove. Vse bolj deluje
na globalnem področju, kjer se srečuje s spremembami in izzivi na
globalni ravni. Babič je izpostavil konkurenčne prednosti, ki izhajajo
iz kakovosti storitev in uporabljenih standardov pri poslovanju. Odli-
čen zemljepisni položaj omogoča nadaljnji razvoj in vse večjo vpetost
v srednjeevropske in globalne tokove.

Mag. Andrej Lovšin, predsednik uprave v Intereuropi, je predsta-
vil prispevek Logistika in globalizacija. Prikazal je smernice razvoja
in razvojna tveganja ter vprašanje zunanjega izvajanja logističnih
dejavnosti in različnih oblik sodelovanja s partnerji na novih logi-
stičnih in strateških trgih.

Prof. dr. Josu Takala s finske univerze Vaasa je predstavil prispe-
vek Ugotovitve o operativni konkurenčnosti globalnih industrijsko-
storitvenih strategij. Prikazal je rezultate raziskave, ki ocenjuje ope-
rativno konkurenčnost globalnih podjetniških strategij, usmerjenih
v prihodnost. Primerjal je rezultate za evropske države, zlasti Fin-
sko, Slovaško in Slovenijo, ter nekatere hitro razvijajoče se azijske
države.

Plenarna sekcija predsedniško-rektorskega foruma

Posebna plenarna sekcija je bila namenjena predsedniško-rektor-
skemu forumu na temo Upravljanje globalne tranzicije v visokošol-
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skem izobraževanju, ki se ga je udeležilo sedem predsednikov ozi-
roma rektorjev in prorektorjev z domačih univerz in univerz iz tu-
jine. Na začetku je bilo izpostavljeno vprašanje, ali gre za transfor-
macijo ali za tranzicijo v visokošolskem izobraževanju. Spreminja se
korporativno upravljanje univerz. Konkurenčnost gospodarstev vse
bolj temelji na znanju. Globalizacija visokega šolstva se kaže na raz-
ličnih področjih izobraževanja, v različnih oblikah mednarodnega
sodelovanja, skupnih programih, mobilnosti študentov in visokošol-
skih učiteljev, spletnem izobraževanju ter spreminjajočih se in fle-
ksibilnejših načinih financiranja visokega šolstva. Povečana konku-
renčnost je povezana tudi z različnim razvrščanjem univerz, novimi
zahtevami in učinkovitostjo.

Panelna sekcija dekanov

Panelne sekcije dekanov fakultet z naslovom Trajnostni razvoj in
management v visokem šolstvu se je udeležilo 11 dekanov iz Slove-
nije in tujine. Izpostavljena so bila vprašanja o tem, v kolikšni meri
je mogoče trajnostno upravljanje visokega šolstva, o vplivu razvoja
e-učenja na prihodnji razvoj visokega šolstva in o večji fleksibilnosti.
Spremenjene demografske strukture so prav tako izziv za visoko šol-
stvo, ko narašča število ponudnikov visokošolskega izobraževanja,
medtem ko se število študentov ponekod že zmanjšuje. Pomembna je
tudi povezanost izobraževalne dejavnosti s kakovostno raziskovalno-
-razvojno dejavnostjo kot možen odgovor na spremenjeno poslovno
in konkurenčno okolje. Nekatere fakultete so uvedle tudi posebne
študijske programe ekološke ekonomije in managementa s poudar-
kom na večji uporabi obnovljivih virov energije.

Panelna sekcija urednikov revij

V panelni sekciji urednikov revij je bilo predstavljenih 11 revij:

• Industrial Management and Data Systems (prof. dr. Binshan Lin),
• Managing Global Transitions (izr. prof. dr. Boštjan Antončič),
• International Journal of Enterprise Network Management (dr. Gi-

deon Azumah),
• Management (izr. prof. dr. Štefan Bojnec),
• International Journal of Business and Systems Research (izr. prof.

dr. Reggie Davidrajuh),
• International Journal of Innovation and Learning (prof. dr. Dušan

Lesjak),
• Journal of Business Innovation and Intelligence (dr. Shang-Chia

Liu),
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• International Journal of Services and Standards (prof. dr. Zbi-
gniew Pastuszak),

• International Journal of Management and Enterprise Development
(izr. prof. dr. Kongkiti Phusavat),

• International Journal of Electronic Healthcare (dr. Yao Y. Shieh)
in

• International Journal of Management and Education (doc. dr.
Nada Trunk Širca).

Uredniki so na kratko predstavili usmeritve revij, povzeli navodila
za avtorje ter odgovarjali na vprašanja, kako objaviti dober članek v
reviji.

Paralelne sekcije in predstavitve prispevkov

Roki in navodila za oddajo razširjenega izvlečka in končnega pri-
spevka so bili določeni in objavljeni vnaprej. Vsak prispevek sta oce-
nila dva neodvisna recenzenta. Organizacijski odbor je prejel 351
razširjenih izvlečkov in končnih prispevkov, med katerimi jih je od-
bor izbral 148, ki so bili predstavljeni na konferenci. Čeprav je bila
vsebina konference povezana s tranzicijo, smernicami in razvojem
v družbi na lokalni, regionalni in globalni ravni, je vsebinsko pro-
gram konference vključeval paralelne sekcije prispevkov na pod-
ročju ekonomije (splošna ekonomija, ekonomija tranzicije, finance
in bančništvo, agrarna ekonomika), raziskovalne metodologije, od-
ločitvene znanosti in operacijskega managementa, inovacij in uče-
nja, managementa in ravnanja organizacij, managementa informa-
cijskih sistemov, e-poslovanja, e-vlade in e-družbe, managementa
znanja, trženja in znanja, majhnih podjetij in podjetništva, korpora-
tivnega ravnanja, tehnologij in inovacij, poslovnega administriranja,
spletnega učenja in managementa znanja, mednarodnega poslova-
nja, managementa in trajnostnega razvoja, upravljanja s človeškimi
viri, globalizacije, poslovnega prava in etike.

Čeprav je bilo na konferenci predstavljenih nekoliko manj pri-
spevkov kot leto pred tem na mic’06, se je povečalo število dr-
žav, iz katerih so bili udeleženci letošnje konference. Programski
odbor konference je tudi ocenil, da se je povečala kakovost pri-
spevkov, večja je bila udeležba na posameznih predstavitvah in
več je bilo razprav. Za najboljša prispevka na mic’07 sta bila iz-
brana Competitive Priorities: Perspectives from Service Providers,
ki sta ga predstavila Kongkiti Phusavat in Rapee Kanchana ter
E-Technological and E-Organisational Gap in Polish Economy Zbi-
gniewa Pastuszaka.
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mic’08

mic’08 bo že deveta konferenca Fakultete za management Koper in
bo organizirana med 26. in 29. novembrom 2008 v Barceloni v Špa-
niji. Programski vodja je izr. prof. dr. Janez Šušteršič. Tema konfe-
rence je medkulturni dialog in management, ki sta povezana z nara-
ščajočo večetničnostjo in večkulturnostjo družbe. Naslednje leto bo
konferenca prvič organizirana v tujini, kar pomeni, da bo v prihodnje
konferenca potekala vsako leto v drugi državi. Glede na to pričaku-
jemo, da bo privabila še več udeležencev iz tujine, kar bi pomenilo
njen nadaljnji razvoj in večjo mednarodno prepoznavnost. Podrob-
nosti o mic’08 so na spletni strani konference: www.mic.fm-kp.si.
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