EU+PIK@: ABC O KREATIVNOSTI IN PODJETNIŠTVU
Delavnica na temo podjetništva, kreativnosti in razumevanja evropskega poslovnega
okolja.
Ciljna skupina: Študenti višjih in visokih šol ter dijaki srednjih šol
11. april 2014 ob 9. uri
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola Velenje
9.00 - 9. 15

9.15 - 11. 15
11.15 - 11. 45
11.45 – 12. 15
12.15 – 14.15
14.15 – 15.00

Uvodni nagovor
dr. Valerij Dermol, prodekan MFDPŠ in vodja projekta EU+PIK@
Srečko Zorman, ravnatelj VSŠ Velenje
The ABC of Creativity and entrepreneurship - How to Succeed in the EU?
dr. Rune Ellemose Gulev, Kiel University of Applied Sciences, Germany
Odmor
Predstavitev projekta Požen Evropo – podjetniške ideje
Zofija Mazej Kukovič, evropska poslanka
Začetki podjetniške poti - Novi izzivi za konkurenčno EU
dr. Janez Berdavs, DATA, d. o. o.
Regionalism as a source of development within the EU
dr. Olesea Sirbu, Centre for Studies in European Integration, Academy of
Economic Studies of Moldova
dr. Olesea Sirbu

Opomba: dijaki lahko prejmejo potrdilo o opravljenih obveznih vsebinah (OIV) »Biti Podjeten – biti
inovativen«
Predavatelji/sodelujoči:
Janez Berdavs je doktoriral s področja geografije na Univerzi na Primorskem. Pridobil je tudi Nacionalno poklicno
kvalifikacijo za poučevanje in usposabljanje. Zaposlen je v podjetju DATA, d. o. o., kot raziskovalec in pisec
projektov. Dr. Berdavs je strokovnjak na področju podjetništva.
Valerij Dermol je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Področji njegovega raziskovanja sta
osredotočeni na marketing in komunikacijo. Na MFDPŠ Celje je zaposlen kot visokošolski učitelj in je nosilec
funkcije prodekana. V teh vlogah je združil svoje dolgoletne izkušnje ter teoretična znanja in se usmeril predvsem
v raziskovanje vsebin, povezanih z učenjem v podjetjih.
Rune Ellemose Gulev je doktoriral s področja managementa na Univerzi na Primorskem. Področje njegovega
trenutnega raziskovanja je povezati nacionalne neskladnosti v kulturi,s čimer bi prišlo do premostitve
komunikacijskih vrzeli in izboljšanja pogojev, v katerih delujejo evropska podjetja.
Zofija Mazej Kukovič je diplomirala iz organizacije dela, smer informatika in iz elektrotehnike, smer elektronika.
Zaključila je tudi mednarodni študij MBA na Brdu pri Kranju. Leta 2007 je bila imenovana v vlado kot ministrica za
zdravje. Na evropskih volitvah leta 2009 je bila gospa Mazej Kukovič izvoljena za evropsko poslanko.
Olesea Sirbu je doktorirala iz področja ekonomije na Akademiji za ekonomske študije v Moldaviji. Področja
njenega poučevanja vključujejo mednarodni management, inovativno podjetništvo, Evropske integracije,
regionalno sodelovanje in čezmejnih razvojnih vprašanj.

