
 

 

MSP Summit Zagreb 2015 

Od 25. do 27. novembra 2015 je v Zagrebu potekalo 

regionalno srečanje Microsoft Student Partnerjev (MSP). 

Dogodka se je udeležilo trideset študentov iz Slovenije, 

Hrvaške, Bosne in Srbije. Med petimi študenti, ki smo 

zastopali Slovenijo, smo bili tudi trije študentje smeri 

Management informatike in elektronskega poslovanja 

(MIEP). Tridnevno druženje je bilo polno najrazličnejših 

delavnic, kjer so izmenjavali primeri dobre prakse, 

predavanj na katerih so spoznali novosti s področja IT, 

manjkalo pa ni niti večernega neformalnega druženja in 

raziskovanja lepot Zagreba. Študenti Breda, Patricija in 

Miha so o srečanju povedali naslednje: 

Patricija: Ena izmed prednosti, ki smo jih deležni Microsoft Student Partnerji so udeležbe na 

najrazličnejših IT srečanjih. Dogodek v Zagrebu je bila odlična priložnost, da se spoznamo z ostalimi 

MSPjevci v regiji in si izmenjamo ideje, načine delovanja ter spletemo nove prijateljske vezi. Za 

udeležence je bilo lepo poskrbljeno, predavanja in delavnice, ki so potekale na sedežu hrvaškega 

Microsofta so bile dinamične in zanimive. Prepričana sem, da smo študentje srečanje zapustili z novimi 

idejami, pozitivnimi vtisi in še dodatno motivirani za vnaprejšnje delovanje kot Microsoft Student 

Partnerji.  

Breda: Vsak dogodek, ki se ga lahko preko naše usmeritve MIEP udeležim je izjemen in tudi MSP Summit 

Zagreb je bil ena velika pozitivna izkušnja. Spoznali smo veliko mladih, ambicioznih in proaktivnih 

posameznikov iz Hrvaške, Bosne in Srbije, ki imajo podobne cilje, kot mi sami in smo lahko tako skupaj 

razvijali ideje na področju tehnologije, v okviru MSP. Udeležili smo se odličnih delavnic, predstavitev in 

večerij ter se tako tudi bolj spoznali. Seveda pa smo si ogledali še čudoviti adventni Zagreb. 

Miha: Študentje večkrat poslušamo o globalizaciji 

ter pomenu povezovanja in sodelovanja, na 

dogodkih kot je bilo srečanje MSPjev v Zagrebu, 

pa to lahko sami izkusimo. In vedno znova me 

navduši energija kolegov iz drugih držav, njihovi 

odlični projekti in nove ideje, kar nam v Sloveniji v 

zadnjem času pogosto manjka. Smo pa tudi 

tokrat ugotovili, da imamo MSPji na EPF v 

primerjavi z ostalimi zelo dobro vzpostavljeno 

sodelovanje s profesorji na katedri za e-



 

 

poslovanje in odlične možnosti za delovanje. Od nas študentov pa je seveda odvisno, če znamo to 

izkoristiti. 

Galerijo slik z foto utrinki iz dogodka najdete tukaj. Če želite izvedeti kako pridobiti naziv Microsoft 

Student Partner in se pridružiti MSPjem na Ekonomsko-poslovni fakulteti si lahko preberete več na: 

http://www.epf.um.si/izpitni-center-epf/microsoft-student-partner-msp/ 

Študenti smeri Management informatike in e-poslovanja: 

Miha Biruš 
Patricija Gavez 
Breda Lever  
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