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FONTYS BUSINESS SCHOOL, 
EINDHOVEN

• Univerza Fontys iz Eindhovna je zelo ugledna 
ustanova, ki jo t.i. „Keuzegids“, najbolj prestižni 
neodvisni nizozemski vodnik glede ocenjevanja 
izobraževalnih institucij, ki delujejo na Nizozemskem, 
uvršča med štiri največje univerze na Nizozemskem.

• Zgoraj omenjena ustanova je ocenila tudi študijske 
programe Fontysa in podala nadpovprečno oceno
za celo vrsto študijskih programov, ki jih izvaja, med 
drugim tudi za študij poslovnih ved (Business 
Administration in Management).   



FONTYS EINDHOVEN

• Univerza Fontys slovi tudi po 
odprtosti mednarodnem 
prostoru, saj pri njej študira 
več tujih študentov, kot na 
katerikoli drugi univerzi na 
Nizozemskem, na njej namreč 
študirajo študenti iz kar 80 
držav sveta.

• Fontys ponuja 29 mednarodnih 
dodiplomskih in podiplomskih 
programov v angleščini, ki 
pokrivajo številna področja, kot 
so računalništvo, marketing, 
poslovne vede, komunikologija 
in psihoterapija.



FONTYS EINDHOVEN

• Poučevanje na Fontysu se izvaja 
na osnovi  mešanice različnih 
metod, kot so klasična 
predavanja, delavnice, delo v 
laboratoriju, zelo pa podpirajo 
tudi avtonomno delo študentov v 
obliki seminarskih nalog, raziskav, 
študijskih ekskurzij, ipd. Veliko 
pozornost posvečajo tudi 
kreativnosti, oblikovanju lastnih 
mnenj študentov in izmenjavi teh 
mnenj s profesorji.

• Vsakemu študentu je na voljo 
poseben študijski svetovalec, ki ga 
usmerja k tiste vrste študiju, ki se 
mu glede na profil študenta zdi 
zanj najprimernejši.      



PREDAVANJE:
„DOING BUSINESS 
IN SLOVENIA“

• Precej veliki skupini študentov sem predaval 26. in 27. 
aprila 2018 in sicer je bila naslovna tema mojega 
predavanja „Doing business in Slovenia“, torej, kako 
poslovati v Sloveniji. 

• Moje predavanje je obsegalo širok spekter vsebin in sicer 
sem najprej predstavil najpomembnejša dejstva o Sloveniji 
– kje naša država leži (žal me ni presenetilo, da mnogi 
študenti niso natančno vedeli, kje Slovenija sploh leži, 
številni nas očitno še vedno zamenjujejo s Slovaško, kar 
priča o tem, da naša država ni dobro opravila svojega dela 
pri promociji Slovenije v tujini). 



SPLOŠNA DEJSTVA O 
SLOVENIJI

• V nadaljevanju predavanja sem spregovoril o številu 
prebivalstva v Sloveniji, o naših makroekonomskih 
kazalcih, o našem gospodarstvu, pa o poslovni kulturi 
v Sloveniji, o organizacijski strukturi našega 
menedžmenta, o pravnem sistemu, o davčnem 
sistemu, o poslovnih navadah, o točnosti, o pravilih 
oblačenja, o kulturnih tabujih, ipd.  



DOBRE IN SLABE STVARI O 
SLOVENIJI

• Ko predavam v tujini se vselej prelevim v „velikega 
domoljuba“, kar pomeni, da mnogo raje predavam o naših 
prednostih, kot pa o naših slabostih. Tako sem storil tudi 
tokrat, saj sem veliko pozornosti posvetil razlagi, da 
Slovenci zgodovinsko in po našem kulturnem izročilu 
spadamo v srednjeevropski prostor in ne na Balkan, kot 
so menili številni študenti. A navkljub številnim dobrim 
stvarem, ki sem jih izpostavil (denimo slovenska 
delavnost, korektnost, čisto okolje, precej dober standard 
prebivalstva), nisem mogel mimo tega, da ne bi omenil 
tudi nekaterih slabih stvari, ki so v Sloveniji (močno) 
prisotne in bi jih morali čim prej izkoreniniti (denimo 
korupcija, nevoščljivost, ipd.).   



KAKO USTANOVITI PODJETJE, 
DAVKI, STROŠKI BIVANJA

• V drugem delu predavanj sem spregovoril o obdavčenju 
slovenskih podjetij, o davčnih stopnjah, o tem, kako 
ustanoviti podjetje, kako hitro je mogoče ustanoviti 
podjetje, kakšne pravnoorganizacijske oblike podjetij v 
Sloveniji poznamo, ipd. Spregovoril sem tudi o stroških 
bivanja v Sloveniji, o cenah hrane in pijače v trgovinah in 
v gostinskih lokalih, o cenah javnega prevoza, o višini 
najemnin zasebnih stanovanj in o možnostih in cenah 
bivanja v študentskih domovih.  



ZAKLJUČEK

• Predavanje sem sklenil s tem, da sem študente povabil, naj 
svoj študij nadaljujejo v Sloveniji ali se udeležijo 
Erasmus+ mobilnosti na MLC Ljubljana, podal sem jim 
nekaj zelo koristnih informacij o naši fakulteti, ki sem jo 
seveda zelo pohvalil. Več kot 150 študentk in študentov je 
bilo zelo zadovoljnih z mojim predavanjem, deležen sem 
bil dolgega aplavza in tudi pohval mojega gostitelja, prof. 
Janssena in prof. Dieteren. 

• Iz Nizozemske sem se vrnil z zelo dobrimi vtisi, saj se je 
potrdilo tisto, po čemer Nizozemci slovijo: za izjemno 
korektne, napredne ter obenem zelo svetovljansko 
razmišljajoče ljudi.   


