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VABILO NA MEDNARODNO POLETNO ŠOLO 
 

 
Vabimo vas na drugo, tokrat mednarodno poletno šolo »Vzgoja kriti čnega državljanstva  - 
Politika, državljanstvo in človekove pravice v dobi ekstremov«, ki bo potekala na UP PEF od 
3. do 5. junija 2015 . 
 
Druga poletna šola se bo izvedla kot sklop multidisciplinarnih in stvarno povezanih 
pogovornih predavanj. Zasnovana je kot kombinacija temeljnega učenja o družbenem redu in 
značilnostih družbenih praks v javni sferi, predvsem v sferi političnega odločanja, in kritične 
analize tistih vprašanj in problemov sodobne družbe, ki določajo posameznikov status 
državljana, hkrati pa se zdijo temeljnega pomena za vzgojo državljanov kot obveščenih, 
opolnomočenih, razmišljujočih, kritičnih in aktivnih političnih subjektov. 
 
Z izvedbo poletne šole se hkrati promovira učenje in vzgojo kritičnega državljanstva na 
Pedagoški fakulteti v Kopru in novi študijski program POLITOLOGIJA, ki se bo jeseni 2015 
kot magistrski program začel izvajati na Fakulteti za management v Kopru. 
 
Za aktivno udeležbo na predavanjih bodo študenti lahko pridobili 3 KT in jih uveljavljali pri 
predmetih s sorodno vsebino na Univerzi na Primorskem. 
 
Vsak udeleženec poletne šole bo prejel novo znanstveno monografijo Možnosti politike 
danes (Urednika dr. A. Teršek in dr. T. Kuzmanić).  
 
Na poletno šolo se prijavite tako, da izpolnjeno prijavnico pošljete na e-
naslov tina.kadunec@pef.upr.si najkasneje do 25. maja 2015 . 
 
Predavatelji: 

- dr. Andraž Teršek (Univerza na Primorskem): predaval bo o nelegitimnosti 
disciplinarne politične oblasti, iluzijah in fetišističnih utajitvah; 

- dr. Tonči Kuzmanić (Univerza na Primorskem): predaval bo o dobi ekstremov in 
izguba prave mere: 

- dr. Asim Mujkić (Univerza v Sarajevu): predaval bo o državi, državljanstvi in politiki v 
dobi ekstremov; 

- dr. Zlatan Begić (Univerza v Tuzli): predaval bo o uporu kot pravici, izhajajoč iz 
družbenega dogajanja v BIH;  

- dr. Dejan Pavlović (Univerza v Beogradu): predaval bo o vladavini prava v času kriz; 
- dr. Božo Repe (Univerza v Ljubljani): predaval bo o zgodovinskem razvoju in vlogi 

civilne družbe v Sloveniji in njenih možnostih danes: 
- dr. Matej Avbelj (Fakulteta za državne in evropske študije): predaval bo o ustavni 

demokraciji brez liberalizma; 
- dr. Bernard Nežmah (Univerza v Ljubljani): razpravljal bo o ekstremnosti; 
- dr. Matjaž Nahtigal (Univerza na Primorskem): predaval bo o ekstremnosti kot polju 

možnega in legitimnega - skozi pravo, državljanstvo in javne medije; 
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- dr. Rok Svetlič (Univerza na Primorskem): predaval bo o ekstremnosti kot polju 
možnega in legitimnega glede na praktično etiko; 

- dr. Primož Šterbenc (Univerza na Primorskem):  predaval bo o dobi ekstremizmov; 
- dr. Ernest Ženko (Univerza na Primorskem): predaval bo o ekstremnosti kot polju 

možnega in legitimnega skozi etiko, psihologijo in politično filozofijo. 
 


