
  
PREDSTAVI SVOJE DELO ALI INOVACIJO IN BODI DEL PRIHODNOSTI 

 

Z velikim zadovoljstvom vam sporočamo, da tudi letos organiziramo že 7. študentsko konferenco MPŠ, 

ki bo 20. in 21. maja 2015 v avli IJS. Udeležba na konferenci je brezplačna. Glavni namen konference 

je povečati najširšo prepoznavnost raziskovalnih dosežkov IJS/MPŠ in sodelujočih institutov ter ob 

tem vzpostaviti povezave med perspektivnimi študenti MPŠ in zaposlovalci, še posebej z razvojno 

naravnanimi uspešnimi podjetji.  

 

V sedanjih hudih kriznih pogojih, ki nevarno omejujejo razvoj znanosti, želimo tudi kot podiplomski 

študenti prispevati k najširšemu informiranju o raziskavah ter neposrednemu povezovanju raziskav z 

gospodarskim razvojem. Temu je namenjena večina nacionalnih in EU razpisov za raziskovalno-

razvojne projekte. V okviru teh bomo iskali možnosti za umeščanje naših raziskav ter obenem za 

podporo ustvarjanju zaposlitvenih možnosti za naše magistre in doktorje znanosti. 

 

Na konferenci boste predstavili svoje raziskave s prispevkom, ki naj vsebuje: 

* kratek članek (5-9 strani strokovnega besedila + 1 stran povzetka v jeziku, ki ga lahko razume vsak 

zainteresirani bralec) v A5 formatu; članek naj predstavi hipotezo, metode in tehnike raziskave ter 

dosežke, na kratko pa naj opredeli tudi pomen za razvoj v smeri doseganja večje učinkovitosti 

gospodarstva in/ali višje kakovosti življenja ter strnjeno predstavi bistvo raziskave v vsem razumljivem 

jeziku; 

* plakat v A1 formatu, na katerem morajo biti znanstveni prikaz raziskave, kratka ocena potencialnih 

možnosti za uporabo ter kratek prikaz bistva in pomena raziskave za najširše razumevanje. 

 

Prispevki so lahko napisani v angleškem ali slovenskem jeziku. Dodatne informacije in predloge 

najdete v pripeti brošuri in na spletni strani http://ipssc.mps.si. 

 

Za ostale informacije in vprašanja pa se lahko obrnete na tajništvo MPŠ ali predstavnike študentov: 

- za program Nanoznanosti in nanotehnologije: Andraž Rešetič in Aleksander Matavž 

- za program Ekotehnologija: Ana Kroflič in Janja Vidmar 

- za program Informacijske in komunikacijske tehnologije: Maja Somrak in Melisa Junuzović 

 

Tudi letošnja konferenca bo uspešna le z vašo udeležbo. Želimo, da sprejmete izziv in s sodelovanjem 

na konferenci pokažete, da lahko tudi vaše raziskave pripomorejo k boljšemu jutri. Zato svojo udeležbo 

čim prej potrdite s poslanim prispevkom preko konferenčne spletne strani. Prispevke za konferenco 

oddajte najkasneje do 31. marca 2015.  

V izogib morebitnim nevšečnostim vas prosimo, da natančneje preberete navodila za pripravo in 

oddajo prispevka, opisana v datoteki 'call for papers'. 

 

Želimo si, da se vidimo v čim večjem številu. 

 

Z lepimi pozdravi, 

 

Organizacijski odbor konference  

http://ipssc.mps.si/
http://ipssc.mps.si/
http://ipssc.mps.si/call.asp

