
Opis predmetov za program Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije 

 

1. letnik, modul   Globalizacijske in strateške študije 

Zap. št. Predmet Vsebina 

1 Odprta strateška 
vprašanja globalizacije 

Cilj predmeta je sistematično študente seznaniti s ključnimi strateškimi vprašanji, ki jih prinašajo globalizacijski 
procesi. V prvem delu predmeta se študenti seznanijo s ključnimi globalizacijskimi teorijami in pristopi k njihovemu 
raziskovanju (ontološko, epistemološko). Podana so različna teoretska gledanja na strateška razmerja sveta, 
vključujoč njihovo kritiko. V drugem delu se predmet osredotoči na analizo posledic delovanja globalizacijskih 
procesov (pozitivnih in negativnih) za ključna (politična, gospodarska, kulturna, …) strateška vprašanja sveta. V tem 
delu se predmet posebej osredotoča na analizo razlik in podobnosti sprememb v posameznih regijah sveta v različnih 
obdobjih globalizacije. 

2 Metode politološkega 
raziskovanja 

Predmet študente seznani z osnovnimi in nadaljevalnimi metodami raziskovanja, ki se uporabljajo za raziskovanje 
različnih vidikov politike. Predmet je razdeljen na dva tematska sklopa. Prvi del uvaja in kritično reflektira različne 
raziskovalne pristope in teoretsko-metodološke paradigme v politični znanosti (e.g. behaviorizem, institucionalizem, 
feminizem, interpretativna teorija, marksizem, teorije racionalne izbire, normativne teorije, teorije diskurza itd). V 
drugem delu se predmet osredotoča na praktično uporabo različnih metod in pristopov, potrebnih za pripravi 
dispozicij MA nalog in drugih podobnih raziskovalnih nalog. V okviru seminarjev bodo študenti razširili svoje 
epistemološko in metodološko znanje, ki je potrebno za samostojno reševanje problemov v različnih fazah 
raziskovanja in pisanje znanstvenih člankov: od opredelitve problemov, postavljanja hipotez, operacionalizacije 
ključnih pojmov, metode zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov. 

3 Sodobni politološki izzivi Predmet na sistematičen način seznanja študente s sodobnimi politološkimi izzivi, vključujoč multipla vprašanja 
demokracije in njenega sodobnega razvoja, novih političnih identitet, zloma tradicionalnega pojmovanja 
univerzalnosti etičnih, političnih in pravnih načel, nadnacionalnih in transnacionalnih političnih skupnosti, novo vlogo 
države v večnivojskem vladovanju, itn. 
Predavanja bodo prizadevala: 
-prikazati soočenje sodobnih teoretizacij demokracije; 
- predstaviti projekt radikalne pluralne demokracije, 
- prikazati sodobne kritike pojma suverenosti in konsekvence prehoda iz disciplinarne paradigme v paradigmo 
nadzorovanja; 
- problematizirati status in mesto politike v času globalizacije v razmerju s konstitucijo (političnega) subjekta. 

4 Izbrani problemi Predmet se izvaja v zaključnih fazah MA programa in ima za cilj pregled izbranih problemov sodobnih političnih teorij. 



politoloških teorij Skozi semester bomo preučili in interpretirali različne sodobne teorije, teoretske argumente in paradigme, ki 
obravnavajo glavne politične koncepte in dileme (post)modernega sveta. Cilj predmeta je dvojen: pregled ključnih 
političnih teorij od sredine dvajsetega stoletja naprej – i.e. ustvariti zemljevid sodobnih političnih teorij - in na tej 
osnovi vzpodbuditi razprave in raziskovalne projekte, ki bodo naslovili vprašanja, dileme in polemike, ki te teorije 
odpirajo. To naj bi študentom omogočalo, da kritično ovrednotijo in uporabljajo koncepte in teorije tudi za kasnejše 
delo, raziskovanje. 

5 Kozmopolitska 
demokracija 

Cilj predmeta je na sistematičen način študente seznaniti s kozmopolitizmom in kozmopolitsko politično teorijo. 
Spraševali se bomo kakšne dolžnosti imamo do drugih ljudi, ki živijo izven njihovih držav? Ali obstaja nekaj kar lahko 
poimenujemo “svetovno državljanstvo”? Kje so meje odgovornosti naših političnih in družbenih sistemov? Kako se 
kozmopolitska demokracija razlikuje od nacionalne ali nadnacionalne demokracije? Prvi del predmeta bo posvečen 
pregledu zgodovinskih oblik kozmopolitizma (stoiki, ciniki, zgodnji moderni kozmopolitizem Grotiusa, de Vittorie, 
Pufendorfa, Hobbes, razsvetljenstvo Kanta, Humea, Smitha), drugi del pa izzivom modernega kozmopolitizma (etična 
in politična teorija kozmopolitizma, pravičnost preko meja, kozmopolitizem in globalizacija, kozmopolitska 
demokracija). 

 

2. letnik, modul   Globalizacijske in strateške študije 

Zap. št. Predmet Vsebina 

1 Politične institucije in 
politični procesi 

Predmet je namenjen seznanitvi in študiju temeljnih političnih institucij in procesov. V prvem delu so prikazane 
različne metodologije za preučevanje političnih procesov in institucij (institucionalizem, behaviorizem, novi 
institucionalizmi, teorije držav in institucij). V drugem delu se vsebina predmeta osredotoči na identificiranje, 
definiranje, analiziranje in genealogijo političnih institucij. V tretjem delu se študentje seznanijo z nekaterimi 
razvojnimi vidiki političnih institucij in vlogo države pri tem. 

2 Varnostne študije in 
varnostna politika 

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.). 

3 Magistrsko delo Vsebina je odvisna od izbrane teme naloge, določi pa se po posebnem akademskem postopku v skladu z akademsko 
kulturo, ki vključuje izbiro teme, opredelitev problemov, postavljanje hipotez, operacionalizacijo ključnih pojmov, 



metode zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov do končnega 
urejanja besedila. 

 

 

1. letnik, modul  Politična teorija 
Zap. št. Predmet Vsebina 

1 Odprta strateška 
vprašanja globalizacije 

Cilj predmeta je sistematično študente seznaniti s ključnimi strateškimi vprašanji, ki jih prinašajo globalizacijski 
procesi. V prvem delu predmeta se študenti seznanijo s ključnimi globalizacijskimi teorijami in pristopi k njihovemu 
raziskovanju (ontološko, epistemološko). Podana so različna teoretska gledanja na strateška razmerja sveta, 
vključujoč njihovo kritiko. V drugem delu se predmet osredotoči na analizo posledic delovanja globalizacijskih 
procesov (pozitivnih in negativnih) za ključna (politična, gospodarska, kulturna, …) strateška vprašanja sveta. V tem 
delu se predmet posebej osredotoča na analizo razlik in podobnosti sprememb v posameznih regijah sveta v različnih 
obdobjih globalizacije. 

2 Metode politološkega 
raziskovanja 

Predmet študente seznani z osnovnimi in nadaljevalnimi metodami raziskovanja, ki se uporabljajo za raziskovanje 
različnih vidikov politike. Predmet je razdeljen na dva tematska sklopa. Prvi del uvaja in kritično reflektira različne 
raziskovalne pristope in teoretsko-metodološke paradigme v politični znanosti (e.g. behaviorizem, institucionalizem, 
feminizem, interpretativna teorija, marksizem, teorije racionalne izbire, normativne teorije, teorije diskurza itd). V 
drugem delu se predmet osredotoča na praktično uporabo različnih metod in pristopov, potrebnih za pripravi 
dispozicij MA nalog in drugih podobnih raziskovalnih nalog. V okviru seminarjev bodo študenti razširili svoje 
epistemološko in metodološko znanje, ki je potrebno za samostojno reševanje problemov v različnih fazah 
raziskovanja in pisanje znanstvenih člankov: od opredelitve problemov, postavljanja hipotez, operacionalizacije 
ključnih pojmov, metode zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov. 

3 Sodobni politološki izzivi Predmet na sistematičen način seznanja študente s sodobnimi politološkimi izzivi, vključujoč multipla vprašanja 
demokracije in njenega sodobnega razvoja, novih političnih identitet, zloma tradicionalnega pojmovanja 
univerzalnosti etičnih, političnih in pravnih načel, nadnacionalnih in transnacionalnih političnih skupnosti, novo vlogo 
države v večnivojskem vladovanju, itn. 
Predavanja bodo prizadevala: 
-prikazati soočenje sodobnih teoretizacij demokracije; 
- predstaviti projekt radikalne pluralne demokracije, 
- prikazati sodobne kritike pojma suverenosti in konsekvence prehoda iz disciplinarne paradigme v paradigmo 
nadzorovanja; 



- problematizirati status in mesto politike v času globalizacije v razmerju s konstitucijo (političnega) subjekta. 

4 Izbrani problemi 
politoloških teorij 

Predmet se izvaja v zaključnih fazah MA programa in ima za cilj pregled izbranih problemov sodobnih političnih teorij. 
Skozi semester bomo preučili in interpretirali različne sodobne teorije, teoretske argumente in paradigme, ki 
obravnavajo glavne politične koncepte in dileme (post)modernega sveta. Cilj predmeta je dvojen: pregled ključnih 
političnih teorij od sredine dvajsetega stoletja naprej – i.e. ustvariti zemljevid sodobnih političnih teorij - in na tej 
osnovi vzpodbuditi razprave in raziskovalne projekte, ki bodo naslovili vprašanja, dileme in polemike, ki te teorije 
odpirajo. To naj bi študentom omogočalo, da kritično ovrednotijo in uporabljajo koncepte in teorije tudi za kasnejše 
delo, raziskovanje. 

5 Ideologije Predmet obravnava in interpretira vrsto sodobnih političnih ideologij, ki naslavljajo glavne politične koncepte in 
dileme (post)modernega sveta. Predmet tako obravnava, inter alia, genealogije glavnih političnih ideologij; njihove 
politične in teoretske osnove; klasične teorije ideologij; ideologije vsakdanjega življenja; ideološko razsežnost konca 
ideologij/ zgodovine/alternativ. 
Cilj predmeta je dvojen: študente seznaniti s ključnimi teorijami ideologij od sredine dvajsetega stoletja – i.e., ustvari 
zemljevid sodobnih teorij ideologije, ob tem pa jih vključiti v plodne razprave o vprašanjih, dilemah in polemikah, ki 
te teorije naslavljajo. To bo študentom omogočilo, da kritično ovrednotijo in uporabljajo koncepte in teorije, 
pridobljene pri predmetu, za njihovo kasnejše delo oz. raziskovanje. 
Naša branja bodo neizogibno selektivna, vendar bomo kljub temu proučevali široko paleto aktualnih 
teorij/teoretikov, ki naslavljajo naslednje teme: moč, nasilje, revolucija, človeška narava, svoboda, enakost, 
pravičnost, civilna družba, demokracija. 

 

2. letnik, modul  Politična teorija 

Zap. št. Predmet Vsebina 

1 Politične institucije in 
politični procesi 

Predmet je namenjen seznanitvi in študiju temeljnih političnih institucij in procesov. V prvem delu so prikazane 
različne metodologije za preučevanje političnih procesov in institucij (institucionalizem, behaviorizem, novi 
institucionalizmi, teorije držav in institucij). V drugem delu se vsebina predmeta osredotoči na identificiranje, 
definiranje, analiziranje in genealogijo političnih institucij. V tretjem delu se študentje seznanijo z nekaterimi 
razvojnimi vidiki političnih institucij in vlogo države pri tem. 

2 Rasizem in seksizem Predmet izhodiščno kritično presprašuje temeljno predpostavko, da sta rasizem in seksizem nezdružljiva tako z 
normativnimi predpostavkami kot tudi s samim delovanjem modernih liberalnih demokracij in modernega 
kapitalističnega gospodarskega sistema. 
Posledično problematizira raznolika razumevanja in metodološko-teoretske pristope, ki rasizem in seksizem razumejo 
kot bodisi individualno ali skupinsko psihološko značilnost bodisi kot statičen in nespremenljiv niz idej o biološki 



večvrednosti določenih spolov in ras, ki jih je danes mogoče najti zgolj med iracionalnimi, neizobraženimi, zaostalimi 
in anti-liberalnimi deli zahodnih družb. 
Predmet tako naslavlja rasizem in seksizem kot multidimenzionalna, dinamična fenomena, ki sta kompleksno 
prepletena med seboj kot tudi z drugimi strukturami diferenciacije in hierarhizacije, privilegiranja in diskriminiranja 
ter izkoriščanja (razred, seksualnost, normalnost ipd.). Hkrati oba fenomena osmišlja kot produkta specifičnega 
zgodovinskega in geopolitičnega konteksta ter tesno, a hkrati ambivalentno povezana z nastankom in razvojem 
moderne nacionalne države, nacij, liberalne politične misli in predstavniških političnih institucij, modernega 
gospodarstva, modernih naravoslovnih in družboslovnih znanosti ter vzpostavitvijo in razvojem (neo)kolonialnih 
razmerij in struktur globaliziranega sveta. 
Predmet bo tako naslovil vprašanja kot so kdaj, kje, kako in zakaj so se pojavili rasistični in seksistični diskurzi, prakse, 
politike, institucije in strukture v zahodnih družbah, kako so bile med seboj prepletene, kako so se konsolidirale in 
kako so se spreminjale tekom geneze in razvoja liberalnih demokracij. Končno pa bo naslovljeno vprašanje trdoživosti 
rasizma in seksizma v sodobnih liberalnih demokracijah oziroma kako, kje in zakaj sta oba fenomena še vedno 
prisotna. 

3 Magistrsko delo Vsebina je odvisna od izbrane teme naloge, določi pa se po posebnem akademskem postopku v skladu z akademsko 
kulturo, ki vključuje izbiro teme, opredelitev problemov, postavljanje hipotez, operacionalizacijo ključnih pojmov, 
metode zbiranja podatkov, izvedbe raziskave, analize zbranih podatkov, interpretacije izsledkov do končnega 
urejanja besedila. 

 


