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Sedaj je pravi trenutek, da predstavite inovativnost svojih idej, da prikažete rezultate svojega dela 

ter izrazite svoje mnenje. Imate priložnost, da se predstavite poslovnim šolam in slovenski ter 

mednarodni poslovni javnosti. Študentska poslovna konferenca omogoča stik med najboljšimi iz različnih 

področij poslovnega sveta ter študenti. Za vas bo to možnost, da vzpostavite nove stike in poznanstva, ki 

so lahko priložnost za dobro zaposlitev in razvoj kariere. 

 

Tekmovalne sekcije so (nagrada 400 € v vsaki sekciji): 

 Trženje  

 Mednarodno poslovanje  

 Finance in računovodstvo  

 HRM  

 Management in organizacija  

 Podjetništvo  

 Turizem  

 Poslovna informatika 

 Trajnostni razvoj  

Posebna tekmovalna kategorija: Zlata predstavitev ŠPK 2011 (5 dnevni intervalni 

trening komuniciranja z ga. Marto Kos Marko v vrednosti 3000 €). 

 

Pomembni datumi: 

 Rok za prijavo študentskih del za posamezne kategorije je 6. december 2010. 

 Komisije za ocenjevanje bodo do 24. januarja 2011 izoblikovale predloge finalistov. 

 Izbrani finalisti bodo 10. marca 2011 javno predstavili svoja dela. 

 

Prijava:   

 Prijavite lahko raziskovalna študentska dela (poslovne primere in projekte, poslovne načrte, 

diplomska, specialistična in magistrska dela), ki so nastala v študijskem letu 2009/2010 (od 

1.10.2009 do 30.10.2010) na izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in tujini. 

 K sodelovanju lahko pristopate posamezniki ali skupine študentov. Več na www.ef.uni-lj.si/spk. 

 Prijave pošljite na naslov: Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, ŠPK 2011, Kardeljeva pl. 17, 

1000 Ljubljana. 

 

Prijava vsebuje: 

 izpolnjen prijavni obrazec, ki ga najdete na spletni strani: www.ef.uni-lj.si/spk, 

 1 izvod dela (vezan v spiralo), 

 pisno dovoljenje s strani naročnika za prijavo, objavo in predstavitev del na Študentski poslovni 

konferenci (v primeru poslovnih primerov in projektov). 

 
Kotizacija: Udeležba na Študentski poslovni konferenci 2011 je brezplačna. 
 

Dodatne informacije:  www.ef.uni-lj.si/spk; spk@ef.uni-lj.si; 01 5892-751, 446. 

 

 

 
prof. dr. Maja Makovec Brenčič       mag. Petra Došenović Bonča 
predsednica ŠPK 2011               koordinatorka ŠPK 2011 
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