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Novice
___________________________

FDŠ

____________________________

Nov doktorski študijski program 3. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno št. 8 pri
FDŠ vpisalo nov doktorski študijski program 3. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije«, akreditiran z
odločbo Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu št. 6033-372/2009/33 z dne 13. 6.
2013.
Študijski program traja 3 leta in je ovrednoten s 180 ECTS. Prijave za vpis bodo mogoče s 02. 06. 2014. Za
vse dodatne informacije se obrnite na brdo@fds.si.

___________________________

FDŠ

____________________________

Prepoved kajenja na območju Gimnazije Franceta Prešerna
Spoštovani uporabniki prostorov GFP.
V zadnjem času smo opazili precejšen nered, oziroma kar veliko odvrženih cigaretnih ogorkov na
ploščadi pred našo šolo, Gimnazijo Franceta Prešerna. Naj vas opozorim, da je na območju šole
kajenje prepovedano in se lahko kaznuje z globo. Naši dijaki se držijo tega reda in na ploščadi ne
kadijo. V kolikor se ne morete zadržati, vas prosim, da opozorite kadilce, da kadijo izven območja
šole. To je lahko že takoj čez cesto, kjer so nameščeni tudi dodatni koši. Prosim, da o tem
obvestite vse preostale uporabnike, ki tudi uporabljajo prostore naše gimnazije.
Opozoril pa vas bi še na drugi odstavek 5. člena pogodbe o uporabi (oz. najemu), ki pravi:
"Uporabnik je dolžan upoštevati hišni in požarni red uporabodajalca, vključno s prepovedjo
kajenja. Uporabnik mora poravnati kazen, ki bi nastala zaradi neupoštevanja prepovedi kajenja
ter škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega ravnanja uporabnika in škodo, ki bi jo uporabnik
povzročil naklepno."
Hvala za razumevanje.
Klemen Urankar, prof.

___________________________

FDŠ

____________________________

Akcijske cene knjig založbe FDŠ
Na Fakulteti za državne in evropske študije smo znižali cene knjig. Našo ponudbo si lahko
ogledate na: http://www.fds.si/dejavnosti/zaloznistvo/knjige-in-ucbeniki.

___________________________

FDŠ ____________________________
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Erasmus +
Erasmus+ je novi akcijski program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki se je začel izvajati
januarja 2014. Namen sedemletnega programa je izboljšati spretnosti in zaposljivost ter podpirati
posodobitev sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Novi program Erasmus+ združuje vse
trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom
Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in
petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za
sodelovanje z industrializiranimi državami). Namenjen je študentom, ki želijo študirati in delati v tujini,
visokošolskim učiteljem in podjetnikom, ki želijo poučevati v tujini in osebju v terciarnem izobraževanju, ki
se želi udeležiti usposabljanja v tujini.
Fakulteta za državne in evropske študije je nosilka Erasmus listine, ki je nujno potrebna za sodelovanje, že
od leta 2012, za študijsko leto 2014/2015 pa ima na novo sklenjenih kar nekaj zanimivih partnerskih
sporazumov s Španijo, Portugalsko, Belgijo, Nemčijo, Latvijo, Češko in drugimi evropskimi državami. V
študijskem letu 2013/2014 smo tako lahko sprejeli prvo Erasmus študentko iz Republike Češke, za
prihodnje študijsko leto pa smo prejeli prijavo kar treh tujih študentov, ki bodo od oktobra do februarja
obiskovali naša predavanja. V pričetku študijskega leta 2014/2015 bomo na fakulteti ponovno objavili
razpis za Erasmus+ individualno mobilnost, in sicer za študij znotraj spomladanskega semestra na
gostujoči fakulteti. Vse zainteresirane vabimo, da si na spletnih straneh Cmepiusa pridobijo čim več
informacij v zvezi z Erasmus+ programom, saj je izkušnja, pridobljena v času študija v tujini, res
neprecenljiva. Poleg samostojnosti se študent spozna tudi z novim okoljem, kulturo in pridobi nova
poznanstva, vse to pa mu je omogočeno s sofinanciranjem izmenjave s strani naše nacionalne agencije
oziroma Evropske komisije ter dodatno še na podlagi javnega razpisa agencije za razvoj kadrov in
štipendij.

___________________________

FDŠ ____________________________
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Napovednik
___________________________

FDŠ

____________________________

Sejem akademske knjige Liber.Ac
Od 20.5.2014 - 22.5.2014 bo na Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto v Ljubljani potekal Sejem
akademske knjige Liber.ac. Vljudno vabljeni!

___________________________
III.

Doktorska

FDŠ

___________________________

znanstveno-raziskovalna

mednarodna

konferenca

V torek, 27. maja 2014 bo v prostorih Evropske pravne fakultete (predavalnica P3) v Novi Gorici potekala
III. Doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno konferenco s področja prava, uprave in nepremičnin.
Doktorsko konferenco organizirata Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici in Fakulteta za državne in
evropske študije v Kranju.

___________________________

FDŠ

_________________________

Okroglo mizo z naslovom »25 Years after the Fall of the Berlin Wall: Selfdetermination and Human Rights Protection in Europe.«
Fakulteta za državne in evropske študije v petek, 30. maja 2014 ob 10:00 uri organizira okroglo mizo z
naslovom »25 Years after the Fall of the Berlin Wall: Self-determination and Human Rights Protection in
Europe.« Gosti okrogle mize bodo profesor Luzius Wildhaber, bivši sodnik Evropskega sodišča za
človekove pravice, gospod Paul Mahoney, aktualni sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice, mag.
Bojan Grobovšek, predsednik Društva za mednarodne odnose in profesor Peter Jambrek.

___________________________

FDŠ

E-NOVICE FDŠ
-5-

_________________________

6th Annual Conference on Legal Theory, Philosophy and Argumentation on
»Legal and Philosophical Challenges of Transnational Law« Bled, Slovenia
6th Annual Conference on Legal Theory, Philosophy and Argumentation on »Legal and Philosophical
Challenges of Transnational Law« Bled, Slovenia 21. – 22. November 2014.
The conference is organized by the Graduate School of Government and European Studies in co operation with the European Faculty of Law and with the generous support of the Slovenian Research
Agency.
The abstracts should be sent to matej.avbelj@fds.si by August 31, 2014. The selected contributors will be
notified by September 15, 2014. The organizers will cover up to two nights of accommodation in the Hotel
Jelovica, Bled, where the conference is going to take place.

___________________________

FDŠ

_________________________

FDŠ

__________________________

Utrinki
___________________________

Pomladanska šola »Evropska Slovenija – med teorijo in prakso«
Fakulteta za državne in evropske študije je v aprilu organizirala spomladansko šolo z naslovom »Evropska
Slovenija – med teorijo in prakso«, ki je potekala od 14. – 18. aprila 2014 na Brdu pri Kranju v Oranžeriji.

___________________________

FDŠ
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__________________________

Predavanje veleposlanika Republike Slovaške
Na Fakulteti za državne in evropske študije v Oranžerij (Brdo pri Kranju) je v ponedeljek, 14. aprila 2014 ob
17:00 uri, predaval njegova ekscelenca veleposlanik Republike Slovaške dr. Juraj Migaš. Spregovoril je o
izkušnjah in geo-političnem položaju Slovaške 10 let po vstopu v EU.

___________________________

FDŠ

__________________________

Akademski forum “Current Issues of International Law and the Work of the
International Law Commission of the United Nations”
V torek, 22. aprila 2014 ob 17:00 uri je v Oranžeriji na Brdu pri Kranju potekal Akademski forum z
naslovom: "Current Issues of International Law and the Work of the International Law Commission of the
United Nations". Gost tokratnega Akademskega foruma je bil dr. Pavel Šturma, profesor in vodja katedre
za mednarodno pravo na Karlovi Univerzi v Pragi ter član Komisije OZN za mednarodno pravo. Srečanje je
moderirala prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, dekanica Evropske pravne fakultete, na srečanju je
sodelovala tudi mag. Ana Polak Petrič, asistentka za mednarodno pravo Evropske pravne fakultete.

___________________________

FDŠ

__________________________

Jean Monnet akademski forum »Varstvo manjšin v evropskem pravu človekovih
pravic«
V ponedeljek, 5. maja 2014 ob 18:00 uri je na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju potekalo srečanje Jean
Monnet akademskega foruma z naslovom: »Varstvo manjšin v evropskem pravu človekovih pravic«.
Gost tokratnega Akademskega foruma je bil prof. dr. Eduardo Ruiz iz Univerze Deusto v Španiji. Srečanje
je moderiral doc. dr. Jernej Letnar Černič.
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___________________________

FDŠ

__________________________

Jean Monnet Akademski Forum z naslovom "EU Enlargement 10 Years on: Rule of
Law and Democracy"
Fakulteta za državne in evropske študije je v sodelovanju z društvom Evropska Slovenija v sredo, 7. maja
2014 ob 18:00 uri na Brdu pri Kranju organizirala Jean Monnet Akademski Forum z naslovom "EU
Enlargement 10 Years on: Rule of Law and Democracy". Gosti foruma so bili Dimitry Kochenov, Jerneja
Penca in Anže Logar. Dogodek je moderiral doc. dr. Matej Avbelj.

___________________________

FDŠ

__________________________

Alumni klub
___________________________

FDŠ

____________________________

Predstavitev članice Alumni kluba Fakultete za državne in evropske študije Ane
Kreft
Sem študentka 2. letnika magistrskega programa Mednarodne in diplomatske študije na Fakulteti za
državne in evropske študije. Pred tem sem leta 2012 diplomirala prav tako na tej fakulteti in si pridobila
naziv diplomantka javne uprave - dipl. jav. upr. (UN).
Po pridobitvi diplome sem se za nadaljevanje študija na FDŠ odločila zato, ker sem s pridobljenim znanjem
na dodiplomskem študiju po programu Javna uprava pri opravljanju mojega dela še bolj strokovna in
natančna. Z nadaljevanjem študija pa želim tudi nadgraditi svoje že pridobljeno znanje in ga uporabiti na
moji nadaljnji poklicni poti.
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Študijski program Javna uprava je zasnovan tako, da si študent pridobi upravno-pravno znanje, ki je nujno
potrebno pri zaposlenih v javni upravi. To je poznavanje osnov prava, temeljev državne oziroma ustavne
ureditve in poglobljeno poznavanje materialnega in procesnega upravnega prava.
Zaposlena sem na Centru za socialno delo, kjer odločam v upravnih postopkih na I. stopnji za pridobitev
pravic iz javnih sredstev. Pred tem pa sem odločala tudi v postopkih uveljavljanja pravic iz zavarovanja za
starševsko varstvo in družinskih prejemkov ter državnih štipendij. Pri tem delu je nujno poznavanje
materialnega in procesnega prava. Tega sem se naučila v času študija na FDŠ, predvsem subsidiarna
uporaba materialnih in procesnih predpisov ter njihova razlaga. Pri svojem delu se srečujem tudi z
upoštevanjem predpisov Evropske unije. Brez študija prava EU na FDŠ bi bilo razumevanje in izvajanje
mojega dela veliko težje. To pa je tudi eden od razlogov zakaj sem se odločila nadaljevati študij na FDŠ,
smer mednarodni odnosi.
Poleg tega pa sem v času študija na FDŠ pridobila tudi druge sposobnosti ter potrditev mojih načel. To je
predvsem zavedanje, da smo vsi ljudje enakopravni ter, da je integriteta posameznika tista, ki te določa
kot osebnost. Kot je že dekan Fakultete za državne in evropske študije doc. dr. Matej Avbelj večkrat
poudaril na svojih predavanjih: Integriteta posameznikov določa tudi integriteto institucij in cele družbe.

Ana Kreft

___________________________

FDŠ

____________________________
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