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V Španiji je novembra 2008 potekala 9. mednarodna znanstvena
konferenca mic 2008. Konferenco, ki je pod nazivom Medkulturni
dialog in management potekala v evropskem letu medkulturnega
dialoga, so organizirali Fakulteta za management Koper Univerze
na Primorskem, Univerzitetni center za evro-sredozemske štu-
dije (Center emuni) in Evropski sredozemski inštitut iz Španije
(iemed). Za predstavitev na konferenci je bilo sprejetih 169 pri-
spevkov, udeležencev pa je bilo več kot 200. Naslednja – 10. kon-
ferenca mic 2009 bo potekala v tunizijskem mestu Sousse.

Key words: mednarodna znanstvena konferenca, management,
medkulturni dialog

Uvod

9. mednarodna znanstvena konferenca Management International
Conference (mic) je pod nazivom Medkulturni dialog in manage-
ment potekala od 26. do 29. novembra 2008, v evropskem letu med-
kulturnega dialoga. Kot izhaja iz naslova, je bil vsebinski pouda-
rek na medkulturnem dialogu v managementu, vendar so prispevki,
predstavljeni na konferenci, pokrivali širše področje managementa
in sorodnih disciplin.

Konferenca, ki je pred tem tradicionalno potekala v Portorožu v
Sloveniji, je bila prvič organizirana zunaj slovenskih meja – v špan-
ski Barceloni. Čeprav je mic med znanstveniki in strokovnjaki s pod-
ročja managementa in sorodnih disciplin že dobro poznana in ce-
njena konferenca, ki si je ustvarila svoj krog stalnih udeležencev,
smo v zadnjem času zaznali določen upad zanimanja, povezan pred-
vsem z organiziranjem konference v vedno istem kraju. Zato smo se
odločili za selitev v tujino – v evro-sredozemski prostor –, vsakih ne-
kaj let pa se bomo vrnili tudi na domačo obalo. Selitev konference v
tujino je prispevala k bolj raznovrstni zastopanosti udeležencev raz-
ličnih držav, saj se je na konferenci zbralo več kot 200 udeležencev
iz 27 držav z vsega sveta, povečala pa se je tudi njena mednarodna
odmevnost.
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Organizacija konference

Konferenco so organizirali Fakulteta za management Koper Uni-
verze na Primorskem, Univerzitetni center za evro-sredozemske
študije (Center emuni) in Evropski sredozemski inštitut iz Španije
(iemed). Izbira soorganizatorjev je bila povezana tudi s tematiko
konference. Medkulturni dialog v okviru Evropske unije pogosto po-
meni dialog z državami z južnih in vzhodnih obal Sredozemlja. V
letu, ko je bila uradno ustanovljena Evro-mediteranska unija, je bila
zato logična izbira partnerjev, ki sodelujejo pri različnih projektih in
pobudah kulturne, raziskovalne in izobraževalne izmenjave v sredo-
zemskem prostoru.

Mednarodni programski odbor, ki je štel 26 članov, je zagotavljal
visoko raven kakovosti sprejetih prispevkov in ustrezno pokritost
različnih vsebinskih področij. Vodja konference je bil tako kot leto
prej prof. dr. Egon Žižmond, dekan Fakultete za management Koper.
Pri vsebinskem delu konference in zagotavljanju široke mednarodne
udeležbe, tudi iz azijskih držav, je imel kot že nekaj let pomembno
vlogo generalni vodja konference prof. dr. Binshan Lin z državne
univerze v Louisiani. Vodenje programskega odbora je tokrat pre-
vzel izr. prof. dr. Janez Šušteršič, prodekan Fakultete za management
Koper, njegov pomočnik je bil prof. dr. Enric Olivé Serret (Euromed
Permanent University Forum, Španija). Nad organizacijo je skrbno
bdela direktorica konference izr. prof. dr. Nada Trunk Širca, direkto-
rica Centra emuni.

Odprtje konference in plenarna predavanja

Na otvoritvi so s pozdravnimi nagovori nastopili prof. dr. Egon Ži-
žmond, izr. prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor Univerze na Pri-
morskem, prof. dr. Senén Florensa, direktor Evropskega sredozem-
skega inštituta (iemed), prof. dr. Joseph Mifsud, predsednik zača-
snega senata Evro-sredozemske univerze, prof. dr. Binshan Lin, izr.
prof. dr. Janez Šušteršič in izr. prof. dr. Nada Trunk Širca.

Na konferenci smo slišali tri plenarna predavanja. Uvodno preda-
vanje z naslovom The role of universities as a challenge and oppor-
tunity for intercultural dialogue in today’s world je imela prof. dr.
Kherieh Rassas – Kharouf s palestinske univerze An-Najah. Pouda-
rila je, da so univerze idealno okolje za promocijo idej medkultur-
nega dialoga. Dober zgled za to je lahko tudi sodelovanje palestin-
skih in izraelskih univerz pri projektu Evro-sredozemske univerze.
Drugi dan konference je nastopil ambasador H. E. Juan Prat y Coll
s predavanjem The importance and ambitions of the Barcelona pro-
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cess and the role that higher educations and research cooperation
has to play in it. V razgibanem predavanju je udeležencem predstavil
bogate izkušnje diplomata, ki je sodeloval pri porajanju in krepitvi,
pa tudi neuspehih različnih pobud za tesnejše sodelovanje sredo-
zemskih držav. Predavanje je končal z na glavo obrnjenim zemlje-
vidom Sredozemlja, iz katerega je bilo razvidno, da je prav Piranski
zaliv točka, kjer Sredozemsko morje prodre najdlje v evropsko ce-
lino.

Zaključno plenarno predavanje z naslovom Global leadership de-
velopment opportunities through technology, diversity and entre-
preneurship prof. dr. Jerette Horn Nord, profesorice z oklahomske
državne univerze (Spearsova poslovna šola). To predavanje je bilo
bolj povezano z vsebinskim jedrom konference, to je managemen-
tom. Njena pozornost je bila namenjena predvsem premagovanju di-
gitalnega razkoraka v programih visokošolskih ustanov, njeno glavno
sporočilo pa je bilo, da je ta razkorak pogosto povezan tudi s kultur-
nimi razlikami med študenti iz različnih skupnosti, in ne le z razli-
kami v poznavanju informacijske tehnologije.

Plenarni forumi

Posebnost konference mic so plenarni forumi, kjer ugledni predstav-
niki akademskega sveta razpravljajo o izbrani temi. Foruma predse-
dnikov oziroma rektorjev univerz, ki ga je vodil prof. dr. Joseph Mif-
sud, se je udeležilo 10 predstavnikov ustanov z vsega sveta. Tema fo-
ruma je bila medkulturni dialog v visokem izobraževanju, v spominu
pa so nam ostali predvsem opisi konkretnih projektov za spodbuja-
nje transdisciplinarnega raziskovanja in dialoga na različnih univer-
zah.

V okviru konference sta potekali še dve panelni razpravi. Panelno
sekcijo dekanov je vodil prof. dr. Pekka Kess iz Finske. Sodelovalo
je 17 dekanov, prav tako z univerz z različnih celin. Razpravljali so
o zagotavljanju odgovornosti v visokem izobraževanju in izmenjali
koristne izkušnje pri zagotavljanju (in preverjanju) kakovosti dela
visokošolskih ustanov. Za udeležence konference pa je bila verje-
tno najzanimivejša druga panelna razprava, ki jo je vodil prof. dr.
Binshan Lin iz zda in na kateri je sodelovalo 18 urednikov različnih
bolj ali manj uveljavljenih revij. Predstavili smo tudi reviji Managing
Global Transitions in Management, ki ju izdaja Fakulteta za manage-
ment Koper. Seznanitev s programskimi zasnovami in uredniki revij
bo številnim udeležencem gotovo olajšala dostop do možnosti za ob-
javo lastnih člankov.
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Vzporedne sekcije

Za mic 2008 je organizacijski odbor prejel 226 znanstvenih prispev-
kov, končno pa je bilo v program vključenih 169 prispevkov avtorjev
iz 27 držav, ki so bili razporejeni v 40 sekcij. Največ prispevkov, uvr-
ščenih v program, so napisali slovenski avtorji (45), sledili so avtorji
iz Tajvana (43), Poljske (17), Španije (14) itn. Prispevki, predstavljeni
na konferenci, so bili objavljeni v zborniku v elektronski obliki, ki so
ga prejeli vsi udeleženci. Paralelne sekcije so se vrstile od četrtka do
sobote in v njih smo lahko spremljali predstavitve, ki so bile vezane
na osrednjo konferenčno temo medkulturnega dialoga in manage-
menta, pa tudi na druga širša področja managementa in sorodnih di-
sciplin: na ekonomijo, e-poslovanje, trženje, inovacije in tehnologije,
management znanja, finance, raziskovalne metode v managementu,
na poslovne vede, informacijsko tehnologijo v poslovanju, na mana-
gement v izobraževanju, na podjetništvo, trajnostni razvoj, ravnanje
z ljudmi itn.

Podeljene so bile tudi tri nagradi za najboljši prispevek. Ena je šla
v roke doc. dr. Runeja Guleva s Fakultete za management Koper za
prispevek z naslovom Cultural repercussions: an analysis of mana-
gement behaviour through the lens of European cultural variations.
V članku razvija konsistentne hipoteze o vplivu različnih kulturnih
predispozicij na slog vodenja managerjev v različnih okoljih. Članek
se odlikuje tako po relevantnosti teme za konferenco kot po skrbni
metodologiji raziskave.

Nagrado za najboljši prispevek sta prejela tudi prof. dr. Cezar Scar-
lat in Eugen Scarlat iz Romunije, ki sta predstavila prispevek Chaotic
approach for assessing the management decentralization: the case of
Romanian market. Za konferenco mic je članek metodološka novost,
saj izhaja iz teorije kaosa, ki je prenesena na analizo gibanja deviznih
tečajev v Romuniji, iz tega pa izhaja sklep o učinkih decentralizacije
upravljanja ekonomije.

Še eno nagrado za najboljši prispevek so prejeli Lin Ching-Wen,
Liang Jung-Hui in Yu Hui-Fun iz Tajvana za prispevek A study on
the financial crisis model of business groups in Taiwan. Članek je
zelo aktualen z vidika razumevanja mehanizmov sedanje finančne
krize, pa tudi z vidika analize učinkov značilnih lastniških struktur v
številnih gospodarstvih, tudi slovenskem. V središču pozornosti av-
torjev je namreč navzkrižno lastništvo gospodarskih družb. V članku
razvijejo metodološko inovativen instrument (kazalnik) za napove-
dovanje tveganja, da bo finančna kriza v takšnih podjetjih.
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mic 2009 v Tuniziji

Naslednja – že deseta konferenca, bo pod naslovom Ustvarjalnost,
inovativnost in management potekala od 25. do 28. novembra 2009 v
mestu Sousse v Tuniziji. Osrednja tema konference sovpada z evrop-
skim letom ustvarjalnosti in inovacij. Ustvarjalnost in inovativnost
sta vedno bolj nujni za uspešno delovanje družbe, še posebno v ob-
dobju, ko se svet in globalno gospodarstvo spopadata z gospodarsko
krizo. Fakulteti za management Koper in Univerzitetnemu centru za
evro-sredozemske študije se bo tokrat kot organizatorica pridružila
še univerza iz Soussa. Seveda bodo poleg prispevkov, ki se navezu-
jejo na osrednjo temo, tako kot po navadi dobrodošli tudi prispevki
avtorjev raznovrstnih raziskovalnih interesov s širšega področja ma-
nagementa. Več informacij o konferenci, vabilo za oddajo prispev-
kov in vsebinska področja konference so dostopni na spletni strani
http://www.mic.fm-kp.si/2009/.
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