Spomladanska šola
Nove univerze 2019:

NATO 70/15

7.
13. – 1
maj
2019

Vabilo
Spoštovani,
vabimo vas na Spomladansko šolo z naslovom NATO 70/15, ki jo organizirajo
članice Nove univerze: Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska pravna
fakulteta in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije.
Spomladanska šola bo potekala od 13. – 17. maja 2019 v Kranju, Poslovna
stavba Lon, Žanova ulica 3.
Rok za prijavo: 26.4.2019 oz. do zasedbe prostih mest
Prijavo pošljite na naslov: info@fds.nova-uni.si

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega
izbirnega predmeta.
Vabljeni!

Program
		

Ponedeljek, 13.5.2019

16.30 – 18.00
		

Zgodovina transatlantskih odnosov
(prof. dr. Andrej Fink)

18.15 – 19.45
		

Evropa in NATO v obdobju predsednika Trumpa
(prof. dr. Bogomil Ferfila)

		

Torek, 14.5.2019

16.30 – 18.00
		

Vidik spola, varnost in mir
(dr. Nadja Furlan Štante)

18.15 – 19.45
		

Ženske v Slovenski vojski – rezultati raziskave
(dr. Liliana Brožič)

		

Sreda, 15.5.2019

16.30 – 18.00
		

NATO koncept strateških komunikacij
(mag. Nina Raduha)

18.15 – 19.45
		

#MiSmoNato
(mag. Nina Raduha)

		

Četrtek, 16.5.2019

16.30 – 18.00
		

Liberalni globalni red in NATO
(dr. Matej Avbelj)

18.15 – 19.45
		

NATO in njegova odgovornost pri varovanju človekovih pravic
(dr. Jernej L. Černič)

		

Petek, 17.5.2019

16.00 – 18.00

Okrogla miza (NATO 70/15) poteka v angleškem jeziku

18.15 – 19.00
		

Razprava z udeleženci poletne šole
(dr. Gorazd Justinek)

Prijava in informacije
Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV), ki se poravna najkasneje
do 9. maja 2019. 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, Žanova ulica 3, 4000 Kranj. Število udeležencev spomladanske šole je
omejeno, zato priporočamo zgodnjo prijavo.
Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega
izbirnega predmeta.
Spomladanska šola ni namenjena le študentkam in študentom Nove univerze,
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 info@fds.nova-uni.si ali na naslov:
Fakulteta za državne in evropske študije
Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Skrajni rok za prijavo je 26. 4. 2019 oz. do zasedbe prostih mest.
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