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Spomladanska šola
Fakultete za državne in evropske študije,
Evropske pravne fakultete in
Fakultete za slovenske in mednarodne študije:
EVROPSKI PRAVNI RED MED TEORIJO
IN PRAKSO

Predstavitev
Namen Spomladanske šole je dodatno nadgraditi visoko kakovostne študijske
programe z vsebino, predlagano s strani študentov vseh fakultet članic Nove
univerze, ki so svoj študij že zaključili. Povabili smo jih k sodelovanju pri raziskavi,
s katero smo želeli ugotoviti kakovost znanja diplomantov vseh treh stopenj ter
morebitne potrebe po dodatnih vsebinah med študijem.
Predlogi za slednje so bili raznoliki, med njimi pa so, po številu predlagateljev in
utemeljitev, izstopale vsebine, ki vam jih ponujamo v vsebinsko dobro premišljeni
Spomladanski šoli.
Izbrana osrednja tema je »Evropski pravni red med teorijo in prakso«.
Govorili bomo o normativni ureditvi na nivoju Evropske unije na področju skupne
zunanje in varnostne politike, oziroma od decembra 2017 naprej Skupnega
strukturnega sodelovanja (PESCO), o tem, kaj je novega na področju projektov
Evropske unije in na področju kibernetske varnosti ter o drugih pomembnih
vprašanjih s področja prava EU. Strokovnjaki na posameznih področjih bodo
predstavili teoretične novosti, kar pa je še bolj pomembo, predstavili bodo tudi,
kako se novosti uveljavljajo v praksi, v vsakdanjem življenju, kako se nanje odziva
Evropska unija in Slovenija kot njena članica, kaj si lahko obetamo v prihodnje in
kaj moramo storiti zato, da bomo prispevali k oblikovanju prihodnosti.
Pomembno je pridobiti kakovostno znanje. Vendar ga je treba tudi uporabljati,
deliti, vnovčiti. K temu bodo pripomogle teme povezane z veščinami nastopanja,
retorike in komuniciranja.
Ob zaključku tedna bo organizirana okrogla miza z naslovom »Evropski pravni
red med teorijo in prakso«, kjer boste imeli priložnost postaviti vprašanja
strokovnjakom iz področja evropskega pravnega reda o povsem konkretnih
primerih in si tudi izmenjati različne izkušnje.

Program
			

Prvi dan (7. maj 2018):

			

KIBERNETSKA VARNOST IN EVROPSKA UNIJA

		

IZRED. PROF. DR. UROŠ SVETE

ODMOR
		

16:30 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 20.30

MAG. DOBRAN BOŽIČ

			

Drugi dan (8. maj 2018):

			

EU PROJEKTI – PASTI IN PRILOŽNOSTI

		

DOC. DR. GORAZD JUSTINEK

ODMOR

16:30 – 18:00
18:00 – 18:15

		

18:15 – 19:00

IVANA BOŠTJANČIČ PULKO

		

19:00 – 20.30

IVANA BOŠTJANČIČ PULKO (delavnica)

			

Tretji dan (9. maj 2018):

			

POMEN ARGUMENTACIJE STALIŠČ V JAVNEM NASTOPANJU

		

DR. ZDRAVKO ZUPANČIČ

ODMOR
		

16:30 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 20.30

DR. ZDRAVKO ZUPANČIČ (študije primerov)

			

Četrti dan (10. maj 2018):

			

PESCO-NOVA PRILOŽNOST ZA EVROPSKO UNIJO

		

DOC. DR. LARIS GAISER

ODMOR
		

16:30 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 20.30

DOC. DR. BRANIMIR FURLAN

			

Peti dan (11. maj 2018):

			

Evropski pravni red med teorijo in prakso: sankcije EU

		
16:30 – 18:00
			
			

Gostje: dr. Peter Jambrek, dr. Katarina Vatovec, dr. Laris Gaiser,
Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve.
Moderator: Stojan Auer.

ODMOR
		

18:00 – 18:15
18:15 – 20.30

Razprava z udeleženci

Prijava in informacije
Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV), ki se poravna najkasneje
do 4. maja 2018. Udeleženci bodo pred pričetkom spomladanske šole prek
elektronske pošte prejeli ponudbo za plačilo kotizacije. Spomladanska šola se
bo izvajala na naslovu Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39,
4000 Kranj (Oranžerija). Število študentov je omejeno na največ 80 in bodo
izbrani po načelu, kdor prvi pride, prvi melje.
Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega
izbirnega predmeta.
Spomladanska šola ni namenjena le študentkam in študentom Fakultete za
državne in evropske študije oziroma Evropske pravne fakultete, temveč tudi
študentkam in študentom drugih sorodnih študijskih področij. Poleg študentov
so na spomladansko šolo vabljeni tudi mlajši diplomanti in diplomantke.
Prijavo pošljite na elektronski naslov brdo@fds.si ali na naslov:
Fakulteta za državne in evropske študije
Predoslje 39, 4000 Kranj
Skrajni rok za prijavo je 26. 4. 2018 oz. do zasedbe prostih mest.
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Prijavnica na Spomladansko šolo:
EVROPSKI PRAVNI RED MED TEORIJO
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