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Začetek izvajanja evropskega modula
EU LAJF na MFDPŠ Celje
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) Celje je februarja 2014 pričela
izvajati evropski modul v okviru programa Jean Monnet. Ime modula je EU LAJF (EU Learning,
Action, Job, Fun), katerega namen je ozaveščanje študentov o Evropski uniji in življenju v skupnosti.
Modul je študentom ponujen kot izbirni predmet Živeti v EU na dodiplomskem študiju in se izvaja 12
tednov.

Predmet se izvaja preko srečanj v živo, preko moodle okolja, v naslednji letih pa sledi tudi razvoj
predmeta v m-okolju, kjer bo učenje možno preko mobilnih naprav (telefon, tablica).

Napovedujemo
-

17.4. 2014, se nam na temo proračun EU in tipologija nepovratnih sredstev: za države, regije, organizacije
in posameznike, pridruži gostujoča predavateljica mag. Barbara Kobale
24.4. 2014 nas dr. Valerij Dermol podrobneje seznani s socialnim podjetništvom v EU. Svoj vidik na
omenjeno tematiko nam bo podala tudi Evropska poslanka Tanja Fajon,
8.5. 2014 nam dr. Gorazd Justinek predava o Ekonomski in monetarni politiki (začetki, cilji in načini
delovanja) ter razsežnosti EU v svetu in njen vpliv.
9.5. 2014 praznujemo Dan EU in se spoznamo s projektom Evropska vas, katerega pomen in vpliv
evropske sosedske ter regionalne politike nam predstavi gostujoč predavatelj dr. Olesea Sirbu.

… zgodilo se je … EU LAJF:
27. 2. 2014 je predavala mag. Irena Zagajšek: Opredelitev EU in njenega razvoja in z nami delila izkušnje, ki
jih je pridobila s triletnim delom v Evropskem parlamentu v Bruslju, na oddelku odnosov z javnostmi.
13. 3. 2013 je dr. Nada trunk Širca predstavila izobraževalne sisteme in evropski trg dela. Srečanje je
popestril tudi obisk asistentov Evropske poslanke Zofije Mazej Kukovič, ki sta predstavila natečaj »Hrana za
zdravje in delovna mesta.
20. 3. 2013 se študentje udeležijo obiska informacijske točke Evropske unije, Europe Direct Savinjska, ki se
izvaja s strani Celjskega mladinskega centra. Ga. Sonja Majcen celovito predstavi njeno delovanje in pomen
za evropske državljane.
10. 4. 2014 poteka predavanje temelji pravne ureditve mag. Barbara Kobale.
KoME komferenca – 10. 4. 2014: Študenti se udeležijo konference s prispevki
kot so: Podjetniški start up – priložnosti tudi v EU, Spodbujanje razvoja MSP v EU
- priložnost za uspeh in Končal-a študij; Kako naprej v EU?

