Opis predmetov za program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

1. letnik
Zap. št.
Predmet
1
Primerjalno
družboslovno
raziskovanje

2

Izzivi predstavništva in
demokracije

3

Primerjalna politika
interesnih skupin

4

Regionalna in lokalna
samouprava

Vsebina
1) Izhodišča primerjalnega raziskovanja: cilji, primeri in spremenljivke v primerjalnem raziskovanju; različne ravni
analize; enote opazovanja in enote analize (primerjave);
2) logika primerjalne analize: ugotavljanje različnosti (in podobnosti); načrt najbolj podobnih sistemov in načrt najbolj
različnih sistemov; vzročnost v okviru primerjalnega raziskovanja; eksperimentalna logika, nujni in zadostni pogoji,
vzročna kompleksnost;
3) Kvalitativna primerjalna analiza (QCA): QCA kot "konfigurativna" metoda, različni tipi QCA metode (csQCA, mvQCA
in fsQCA), uporaba QCA v družboslovju; programski paketi za QCA;
4) Mednarodno primerjalno raziskovanje: država kot enota primerjave, problem enakovrednosti (ekvivalence),
mednarodne družboslovne ankete, vloga arhivov podatkov in sekundarna analiza, primeri mednarodnih anketnih
raziskav (ISSP, ESS ipd.), metode za analizo podatkov v kontekstu mednarodnega primerjalnega raziskovanja.
Predmet je osredotočen na razvoj koncepta in značilnosti predstavništva (npr. teritorialni, pluralistični, strankarski in
demografski model) ter demokracije, zlasti pa posamezne vidike oziroma fenomene, ki v današnjem času
predstavljajo izzive obema. Ti izzivi so naprimer, deskriptivno vs substantivno predstavništvo, demokratični
primanjkljaj na različnih ravneh delovanja institucij, značilnosti delovanja in kritike delovanja strank v modernih
predstavniških demokracijah, značilnosti vlog in funkcij poslancev v parlamentih tako na nacionalni kot nadnacionalni
ravni. Posebna pozornost bo namenjena promociji demokracije in pasteh le-te, pa tudi vlogi Evropske unije v teh
procesih. Problematiki vzpostavitve oziroma zloma demokracij bo prav tako namenjena posebna pozornost.
Ključne teorije organizacijskega razvoja interesnih skupin kot organizacij in interesnoskupinskih sistemov; raziskovalni
pristopi v primerjalnem medčasovnem in mednarodno-primerjalnem raziskovanju interesno-skupinske politike;
obnašanje in strategije interesnih skupin v različnih kontekstih (nacionalni, mnogoravenski, nadnacionalni).
Pojem lokalne samouprave, lokalna skupnost in lokalna samouprava, elementi lokalne samouprave, razvoj lokalne
samouprave v svetu in pri nas, prostorsko oblikovanje lokalnih skupnosti, koncepti in problematizacija
(de)centralizacije, občina - temeljna lokalna samoupravna skupnost (struktura lokalne samouprave, stopnjevitost
lokalne samouprave), enoten oz. različen položaj vaških in mestnih občin, položaj velikih mest, funkcije lokalne
samouprave (izvirne funkcije, prenesene funkcije), financiranje lokalne samouprave, družbene in gospodarske
dejavnosti lokalnih skupnosti, neposredne in posredne oblike lokalne demokracije v lokalni samoupravi, organi
lokalnih skupnosti (struktura, pristojnosti), občinska uprava, širše lokalne skupnosti in regionalizacija, nadzorstvo nad

5

Javne politike EU

6

Strokovna praksa

2. letnik
Zap. št.
Predmet
1
Varnostne študije in
varnostna politika

2

Primerjalne politike
človekovih pravic

delovanjem lokalne samouprave, nastanek in razvoj lokalne samouprave na območju Slovenije s poudarkom na
razvoju zadnjih dveh desetletij, ustava Republike Slovenije o lokalni samoupravi, zakonodaja o lokalni samoupravi
(Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij, Zakon o financiranju občin,
Zakon o lokalnih volitvah), problematika ustanavljanja novih občin, evalvacija projekta reforme lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji in nekaterih drugih nekdanjih socialističnih državah; primerjalna ureditev lokalnih oblasti v svetu.
Pri predmetu se ukvarjamo z analizo procesov oblikovanja in implementacije izbranih javnih politik EU. Predmet je
izrazito praktično usmerjen in obravnava aktualne probleme na različnih javnopolitičnih področjih, ki vključujejo
sklop regulativnih (npr. okolje in konkurenca) in redistributivnih (npr. kohezija in kmetijstvo) javnih politik EU, kot
tudi javnih politik, ki sodijo v okvir javnopolitične koordinacije (npr. izobraževanje in zaposlovanje) na ravni EU.
Strokovna praksa na 2. stopnji je namenjena pridobivanju praktičnih izkušenj in znanj, pri čemer študenti pokažejo
sposobnost apliciranja ter povezovanja pridobljenih teoretičnih znanj in veščin ter metodoloških znanj v
samostojnem delu v različnih organizacijah (javni oziroma državni upravi na nacionalni, lokalni ali evropski ravni,
političnih institucijah, nevladnih organizacijah, gospodarskih družbah, raziskovalnih organizacijah…).

Vsebina
Predmet sestavljajo trije vsebinski sklopi:
1) epistemologija varnostnih študij (VŠ) (razvoj varnostnih študij po 2. svetovni vojni, institucionalizacija VŠ kot
posebne znanstvene discipline v družboslovju, pomen VŠ za proučevanje varnostnih pojavov v sodobnem svetu);
2. oris teoretskih paradigem pojava sodobne varnosti kot okvira za oblikovanje varnostnih politik držav in
mednarodnih varnostnih organizacij;
3. uporaba relevantnih teorij pri analizi konkretnih varnostnih pojavov in problemov v sodobnem svetu (npr. pojav
varnostnih skupnosti, trgovina z ljudmi kot varnostna grožnja, humanitarne in varnostne razsežnosti sodobnih
migracij, itd.).
Predmet obravnava koncept človekovih pravic in dolžnosti v odnosu do raznolikih vidikov političnega (t.j. politicspolicy-polity); vsebino pravice in glavne sisteme delitve pravic v primerjalni perspektivi skozi čas, vsebinska področja
in mednarodnoprimerjalno. V prvem sklopu je izpostavljen zgodovinski razvoj naravnih oz. človekovih pravic skozi čas
in predstavlja vpliv posameznih idej v razvoju evropske misli na razvoj pravic (krščanstvo, liberalizem, socializem).
Drugi sklop naslavlja različna vsebinska področja človekovih pravic, od splošnih osebnih, državljanskih in političnih,
preko ekonomskih in socialnih do kulturnih in okoljskih. V tretjem sklopu je pozornost namenjena
mednarodnoprimerjalnemu preučevanju, ki vključuje metodologijo in analizo na študijih primera. Predmet obravnava
tudi vprašanje ideološkega ter kulturnega relativizma v odnosu do človekovih pravic in opozori na kritične

3

Menedžment v javni
upravi

4

Magistrsko delo

komponente človekovih pravic v demokratični državi in mednarodni skupnosti.
Predmet podaja vsebine vezane za sodobno delovanje in optimizacijo javnega sektorja, kot so: javna uprava,
kakovost in učinkovitost v javni upravi (kazalniki), institucionalna optimizacija javne uprave, osnove menedžmenta v
javni upravi, zgodovinski razvoj menedžmenta (s posebnim poudarkom na menedžmentu v javni upravi), sodobne
teorije menedžmenta v javni upravi, sodobne metode optimizacije delovanja javne uprave, demokratična javna
uprava, razlike med javnim in zasebnim sektorjem ter menedžiranjem obeh sektorjev.
Predmet sestoji iz individualnega dela s študenti.
V okviru predmeta bo potekalo svetovanje in nudenje pomoči študentom pri pripravi magistrskega dela, in sicer tako
glede izbire tematike, opredelitve problematike, s katero se bo študent ukvarjal, postavljanja hipotez oziroma
raziskovalnih vprašanj, izbire metodologije, zasnove lastne analize/raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije
rezultatov lastnega raziskovanja in (samo)refleskije ugotovitev.

