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2019 
 

Študentje usmeritev e-poslovanje (EP bu; MIEP bm) smo bili med študijem seznanjeni z 
možnostjo sodelovanja v programu Microsoft Student Partners (MSP), kjer lahko študentje 
izberejo enega od Microsoftovih pripomočkov oz. orodij ter pripravijo uporabniška 
navodila/priročnik za uporabnike. Projekt je zelo koristna in dobra izkušnja za nas študente, 
saj na ta način lahko pridobimo izkušnje iz 
področja timskega dela, komunikacije, 
razdelitve dela, preučevanja gradiva in 
opravljanja lastne raziskave itd. 
Sodelovanje na takšnem projektu nam je 
vsekakor dalo širino in dodano vrednost, 
ki nam bo še kako prav prišla na trgu dela. 
 
Zaradi sodelovanja v programu MSP in s 
podporo podjetja Microsoft Slovenija smo 
se štirje študentje lahko tudi letos udeležili 
3-dnevne NT konference 2019, ki je največja 
slovenska tehnološko-poslovna konferenca. 
NT konferenca je dogodek z zelo dolgo 
tradicijo, ki na slovenskem prostoru združuje 
večino IT strokovnjakov, specialistov in 
managerjev, hkrati pa s svojim zanimivim in 
razvitim poslovnim delom konference, privabi 
tudi ogromno število odločevalcev v podjetjih 
in vseh tistih, ki jih zanima preplet tehnologije 
in posla ter mreženje z vsemi največjimi na 
slovenskem trgu. 

 
Konference smo se udeležili Katarina Čurč, Jan Breznar, Gregor Bukovac in Alja Polner. Na 
dogodku so nam organizatorji zagotovili stojnico, ker smo lahko predstavljali dejavnosti v 
okviru programa MSP in izdelane priročnike, poudarek pa je bil na predstavitvi storitev 
Office365 oz. trikov in nasvetov za delo v aplikacijah Office365. Do stojnice je pristopilo veliko 
obiskovalcev, katerim smo predstavili potek dela, jim pokazali priročnike ter jih navdušili za 

https://www.e-poslovanje.eu/ep
https://www.e-poslovanje.eu/miep
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https://www.ntk.si/


uporabo Office 365 skozi trike in nasvete. V primeru zainteresiranosti smo nato izmenjali 
kontakte, kar je pripomoglo k širjenju naše poslovne mreže.  

 
Seveda smo se na konferenci lahko udeležili tudi številnih predavanj v okviru programa 
konference, kjer so predavali strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Predavanja so potekala v osmih 
predavalnicah, tako da je vsak izmed nas lahko izbral predavanja o temah, ki ga zanimajo 
(program konference). 
 
Po končanem uradnem delu konference je nato vsak dan sledil še sproščen večer, ki smo ga 
študentje v večini izkoristili za mreženje z drugimi strokovnjaki iz gospodarstva, bilo pa je tudi 
dovolj priložnosti za zabavo. Konferenca združi veliko različnih profilov, tako da je idealen 
prostor za sklepanje novih poznanstev. 

 
Vsi udeleženci se enoglasno strinjamo, da je bila udeležba na NT konferenci zelo koristna, saj 
smo pridobili veliko novih znanj in poznanstev. Iskreno se zahvaljujemo za priložnost, ter 
podporo, ki so nam jo nudili profesorji tekom projekta in pisanja priročnika kot tudi tekom 
konference.  
 

https://www.ntk.si/urnik/pregled

