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10. ŠTUDENTSKA POSLOVNA
KONFERENCA = 10 NAJBOLJŠIH DEL

• Povezuje akademsko skupnost in poslovno
prakso.

Predstavitev na dogodku pripada
najboljšim!

• Študentom omogoča predstavitev
njihovih najboljših del, ki so nastala
z namenom iskanja rešitev dejanskih
problemov in izzivov poslovne prakse.

• Komisija, ki jo sestavljajo pedagogi z
različnih poslovnih in ekonomskih področij,
bo izmed vseh prispelih poslovno-inovativnih
del, izbrala 10 najboljših, ki se bodo imela
priložnost predstaviti na samem dogodku.

• Je mesto kadrovanja, saj povezuje
študente in podjetja, ki iščejo prodorne
in ambiciozne sodelavce.

• Konferenca bo potekala v angleškem
jeziku, saj je ponosna na to, da je že prerasla
v mednarodni dogodek.
• Vse finaliste, kot vsako leto, čakajo zanimive
nagrade.

JE TUDI TVOJE DELO
PRIMERNO ZA PRIJAVO? DA!
• Prijavite lahko vsa raziskovalna
študentska dela (poslovne primere in
projekte, poslovne načrte, diplomska,
specialistična in magistrska dela), ki so
nastala v študijskem letu 2011/2012 (od
1.10.2011 do 30.9.2012) na izobraževalnih
ustanovah v Sloveniji in tujini.
• K sodelovanju lahko pristopate kot
posameznik ali kot skupina študentov.

POLEG NAVEDENEGA NAJ DELO
• Obravnavna poslovno problematiko podjetij
ali institucij, ki delujejo v Sloveniji in/ali na
mednarodnih trgih,
• prikaže neposredne rešitve poslovnih
problemov podjetij in/ali institucij ter
njihovih prenosov v prakso,
• analizira aktualna gospodarska/poslovna
dogajanja na domačem in/ali mednarodnih
trgih.
Vsa prijavljena dela so lahko napisana
v slovenskem ali angleškem jeziku,
predstavitve finalistov pa bodo potekale
v angleškem jeziku.

PRIJAVA NAJ VSEBUJE

POMEMBNI DATUMI

• Izpolnjen prijavni obrazec, ki ga najdete na
spletni strani.

• Rok za prijavo študentskih del:
14. januar 2013

• 1 izvod dela (vezan v spiralo).

• Rok izbora 10 finalistov s strani ocenjevalne
komisije: 11. februar 2013

Prijave pošljite na naslov:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, ŠPK 2013, Kardeljeva ploščad
17, 1000 Ljubljana.

Izbrani finalisti bodo 4. aprila 2013 javno
predstavili svoja dela

Udeležba na Študentski poslovni
konferenci 2013 je brezplačna.

Več informacij o poteku konference lahko najdete tudi na spletni strani:
www.ef.uni-lj.si/spk ali pa svoje vprašanje posredujte na elektronski naslov: spk@ef.uni-lj.si

