Opis predmetov za program Mednarodne odnose

1. letnik
Zap. št.
Predmet
1
Politika mednarodnega
prava

2

3

4

Vsebina
Študenti se seznanijo z normami, ki urejajo odnose v mednarodni skupnosti, in s tem, kakšni naj bi bili ti odnosi. Pri
tem spoznajo vire mednarodnega prava in njegove posebnosti ter subjekte od držav do posameznika, njihove
temeljne pravice in dolžnosti. Spoznajo tudi objekte, sredstva enostranskega ter mirnega reševanja sporov in sistem
kolektivne varnosti. Tematika bo obravnavana s sociološkim in politološkim pristopom, analizirane bodo smeri
razvoja in pravila obnašanja nastajajočega mednarodnega reda.
Vladanje in mednarodni Vladanje v mednarodni skupnosti je specifičen proces, ki pomeni horizontalno in vertikalno reguliranje mednarodnih
odnosi
odnosov. V tem smislu si bomo pri predmetu zastavljali različna vprašanja, v katerih bomo analizirali procese vladanja
in akterje, ki v njih sodelujejo. To bomo počeli s študijo konkretnih primerov, ki ponazarjajo procese vladanja ter
vloge posameznih akterjev v teh procesih. Pri tem se bomo primarno posvečali študiju v okviru raziskovalnih delavnic.
Mednarodno poslovanje Predmet obravnava značilnosti poslovanja v mednarodnem okolju, sodobne načine mednarodne menjave in orodja
ter vire za analizo mednarodnih trgov. Obravnavi mednarodnega poslovnega okolja sledi spoznavanje načinov
mednarodnega poslovanja, tveganj v mednarodnem poslovanju, posebnosti poslovnih funkcij v mendarodnem
poslovanju in njihovi možni integraciji, oblikovanje strategije internacionalizacije, razvoj multinacionalnih podjetij in
trendi v mednarodnem poslovanju.
Mednarodne finance
1. Osnovni koncepti v mednarodnih financah
1.1. Plačilna bilanca
1.2. Devizni tečaj in devizni trg
1.3. Paritetni pogoji v mednarodnih financah
1.4.Tveganja v mednarodnih financah in zavarovanja pred njimi
2. Teorije in pristopi plačilnobilančnega prilagajanja
3. Teorije in pristopi določanja ravnotežnega deviznega tečaja
4. Mednarodni denarni sistem
4.1. Osnovni elementi mednarodnega denarnega sistema
4.2. Evolucija mednarodnega denarnega sistema
4.3. Prihodnost mednarodnega denarnega sistema
4.4. Evropski denarni sistem kot del mednarodnega denarnega sistema
5. Večletni finančni okvir EU

5

Teorije in politike
mednarodnega razvoja

6

Mednarodno varstvo
manjšin

7

Praksa

2. letnik
Zap. št.
Predmet
1
Aktualni razvojni
problemi

Predmet seznani študente z definicijo in vsebino razvojne ekonomike in razvoja, jim predstavi današnji položaj v
državah v razvoju in razsežnosti razkoraka med razvitimi in nerazvitimi. V nadaljevanju se predmet osredotoči na
osnovne teorije in strategije razvoja, ki jih obravnava s pomočjo analize razvoja izbranih držav. Med obravnavane
razvojne probleme, ki jih definiramo kot osrednje, se vključi: revščina/neenakost in distribucija dohodka; prebivalstvo
- demografska politika, zaposlovanje in migracije.
Predmet obravnava problematiko manjšin in njihovega varstva v okviru discipline Mednarodni odnosi. Predmet tako
obravnava mednarodne pristope k upravljanju manjšinskih vprašanj, tj. različne mednarodne režime za varstvo
manjšin.
Predmet je razdeljen na naslednje vsebinske sklope:
1. Pojmovanje manjšin, vrste manjšinskih skupnosti ter mednarodni poskusi definiranja manjšin kot objektov varstva
manjšin.
2. Analiza odnosa do manjšin v sodobni mednarodni skupnosti: obravnava termina 'problem manjšin' in njegove rabe
v praksi v kontekstu oblikovanja nacionalnih držav.
3. Zgodovinski pregled upravljanja manjšinskih vprašanj v sodobni mednarodni skupnosti: od 'varstva' verskih
manjšin do varstva narodnih manjšin.
4. Vsebina in primerjava treh mednarodnih režimov upravljanja manjšinskih vprašanj v 20. stoletju.
5. Podrobna analiza načel, norm in nadzornih mehanizmov v sedanjem večnivojskem mednarodnem režimu za
varstvo narodnih manjšin.
6. Analiza pomena in vpliva mednarodnega režima na ravnanje držav in položaj različnih manjšinskih skupnosti.
7. Obravnava slovenskega nacionalnega vprašanja z vidika varstva manjšin: slovenski narod, slovenske narodne
skupnosti, Slovenija kot etnično sorodna država in etnično sorodne slovenske manjšine v zamejstvu in po svetu.
Predmet uvaja študente v praktično uporabo pridobljenega znanja o mednarodnih odnosih. Prakso lahko opravljajo
po dogovoru z nosilcem, v obliki samostojnih raziskav. Študenti v skupinskih konzultacijah predstavijo svoje
argumente glede izbire področja, iz katerega bi radi opravljali prakso. V sklopu izbrane prakse študenti zatem
prenašajo spoznanja iz predhodno absolviranih predmetov in izvajajo zanje predvideno delo. Študenti skladno s
pričakovanji delodajalca bodisi opravijo zanj konkretna dela in o tem napišejo daljše poročilo, v katerem opišejo svoje
delo in ocenijo učinek, ki ga je to imelo na usmeritve v njihovem študiju.

Vsebina
Identifikacija aktualnih razvojnih problemov in njihova podrobna obravnava:
1. Aktualne razvojne dileme, odgovori teorije in prakse na izzive mednarodnega razvoja.

2

Raziskovalni seminar

3

Medkulturna pogajanja

4

Magistrsko delo

Izbirni predmeti modula Diplomacija
Zap. št.
Predmet
1
Diplomacija

2. Mednarodno razvojno sodelovanje: tokovi uradne razvojne pomoči, politika in načela mednarodnega razvojnega
sodelovanja, glavni akterji, vstop novih donatorjev, izzivi mednarodnega razvojnega sodelovanje.
3. Nove opredelitve mednarodnega razvojnega sodelovanja.
4. Predstavitev, analiza in ocena realnosti trajnostnih razvojnih ciljev.
1. Filozofija znanosti.
2. Narava in funkcija teorije.
3. Raziskovanje mednarodnih odnosov, v okviru discipline Mednarodni odnosi.
4. Teorije mednarodnih odnosov: pozitivistične in kritične (post-pozitivistične), prevladujoče in poglavitne ter
novejše.
5. Metateoretska obravnava teorij ter njihova aplikacija na raziskovanje konkretnih vprašanj, pojavov.
6. Metodologija z metodami ter izbor ustreznih metod za obravnavo konkretnih raziskovalnih vprašanj, v okviru
določenega teoretskega okvirja.
7. Teoretsko-metodološki okvir za raziskovanje mednarodnih odnosov.
8. Priprava lastnega raziskovalnega načrta.
Predmet obravnava specifike pogajanj v medkulturnem okolju.
Ključni poudarki predmeta so:
1. pogajanja v bližnjem kulturnem območju (zahodne kulture),
2. pogajanja v oddaljenih kulturnih kontekstih (neevropske kulture),
3. posebnosti pogajanj v dvostranskih in večstranskih medkulturnih kontekstih.
Zimski semester:
1. Izbor raziskovalnega področja, teme.
2. Priprava raziskovalnega načrta z osnutkom magistrske naloge.
Poletni semester:
1. Prijava magistrske naloge.
2. Mentoriranje raziskave in pisanja magistrske naloge.
3. Priprava na zagovor.
4. Zagovor.

Vsebina
Predmet pokriva naslednja področja:
1. teorija diplomacije in diplomatskega predstavništva;

2

Izbrana vprašanja
mednarodnega prava

3

Aktualni izzivi sodobne
diplomacije

2. reprezentativnost, simbolika diplomacije, diplomatsko občevanje;
3. izzivi diplomatskega in konzularnega prava;
4. simbolna forma diplomatskega predstavništva;
5. novi viri/sredstva diplomacije;
6. teorija diplomatskih študij.
Viri mednarodnega prava bodo aplicirani na dogajanja v mednarodni skupnosti. Proučevane bodo resnične situacije
in njihova skladnost oz. neskladnost z mednarodnopravnimi normami. Ker študentje poznajo skoraj vso celoto
normiranih odnosov v mednarodni skupnosti, se bo izvajanje predmeta letno prilagajalo temam, ki bodo
najpomembnejše za svetovno politiko. Poudarek na študiju posebnih primerov, ki so relevantni za male države.
Predmet pokriva naslednja področja:
1. izzivi diplomacije po koncu hladne vojne;
2. sociologija in kulturna determiniranost diplomacije in diplomatskega udejstvovanja;
3. aktualna vprašanje moderne diplomacije;
4. odnos med diplomatskimi študijami in diplomatsko prakso.

Izbirni predmeti modula Mednarodna politika
Zap. št.
Predmet
Vsebina
1
Mednarodno
1. Pojav, vrste in obseg konfliktov.
upravljanje konfliktov
2. Raziskovanje konfliktov, različne baze podatkov in pridobivanje informacij o konfliktih. Pomen terminologije.
3. Teoretični pristopi k raziskovanju konfliktov in njihovega upravljanja.
4. Konceptualna analiza konfliktov s pomočjo strukture sodobne mednarodne skupnosti: akterji, dejavniki, procesi,
norme.
5. Pristopi k upravljanju konfliktov.
6. Mednarodne institucije in upravljanje konfliktov na globalni, regionalni, sub-regionalni, bilateralni in nacionalni
ravni.
7. Pokonfliktna obnova.
8. Posamezna izbrana vprašanja, povezana z nastajanjem in razvojem konfliktov, kot so npr.: samoodločba, dostop
do naravnih virov oz. njihovo pomanjkanje, dobro vladanje in pravna država, strukturne spremembe.
9. Analiza posameznih primerov nastanka konfliktov in njihovega upravljanja ter primerjalna analiza izbranih
primerov.
10. Strokovna ekskurzija (odvisna od finančnih sredstev).
2
Mednarodni
1. Pojav mednarodnega regionalizma; trije valovi regionalizma - stari regionalizem, novi regionalizem in

regionalizem

interregionalizem.
Proučevanje mednarodnega regionalizma; regije kot objekti in novi subjekti mednarodnih odnosov.
Teorije novega regionalizma in proces regionalizacije.
Ravni regionalizma.
Dimenzije regionalizma in regionalizacije
Tipi regionalizacijskih akterjev.
Pristop novega regionalizma in ravni regionalnosti.
Interregionalizem in transnacionalni regionalizem.
Študije primerov mednarodnega regionalizma in interregionalizma; Evropa, Amerike, Azija, Afrika, Bližnji in
srednji Vzhod in Sredozemlje, ASEM, EU-MERCOSUR, FEALAC; politično-varnostna dimenzija; ekonomska,
razvojna, okoljsko-energetska dimenzija, dimenzija človekovih pravic in kulturna dimenzija.
Globalizacijski procesi že od začetka 19. stoletja dalje temeljijo na organizaciji držav in posameznikov v okviru
različnih institucij, tako na vladni kot na nevladni ravni. Sodobna mednarodna skupnost je inherentno konfliktna in je
za njeno stabilnost nujno konsenzualno dogovorjanje, za katerega okvir ponujajo ravno mednarodne institucije.
Predmet na konkretnih primerih proučuje odzivnost mednarodnih institucij na izzive v mednarodnem okolju ter s
tem njihovo vlogo pri ohranitvi miru in stabilnosti. Med mednarodne institucije štejemo različne akterje:
mednarodne vladne in nevladne organizacije, mednarodna podjetja, medparlamentarne mreže, civilno družbo,
aktivistične skupine, verske organizacije, teroristične skupine ipd.
Na osnovi mednarodno opredeljenih trajnostnih razvojnih ciljev (TRC) se predmet osredotoča na podrobno
obravnavo:
1. Postopka oblikovanja in opredelitve TRC
2. Opredelitev podciljev in kazalcev z oceno njihove ustreznosti
3. Analiza in ocena realnosti trajnostnih razvojnih ciljev na globalni, regionalni in nacionalnih ravneh.
4. Akterji mednarodne skupnosti v uresničevanju TRC.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

Mednarodne institucije
in sodobni problemi

4

Trajnostni razvojni cilji

