Datum: 3.8.2020
Informacija za pripadnike Slovenske vojske o brezplačnem dodiplomskem in podiplomskem študiju

Od Fakulteta za državne in evropske študije smo prejeli aktualno informacijo za vse pripadnike SV, dopis
fakultete je v povezavi spodaj.

Spoštovani pripadnik/ca Slovenske vojske,
Slovenska vojska predstavlja enega najpomembnejših členov slovenskega varnostnega sistema, svet pa se
danes sooča s številnimi varnostnimi izzivi , ki prihajajo iz različnih geografskih območij, kot tudi različnih
varnostno vsebinskih področij.
Dobra strokovna podkovanost, predvsem s področja varovanja prava ter upravno pravnih postopkov , kot tudi
postopkov znotraj EU in NATO , ki se dnevno izvajajo, je nujno potrebna. Dodatno usposabljanje in
izobraževanje pa ne povečuje samo naših lastnih kapacitet, ampak omogoča tudi dodatno napredovanje.
Na Fakulteti za državne in evropske študije , ki letos obeležuje že 20 letnico delovanja smo zato pripravili
program, ki zagotavlja uporabne pravne vsebine, varnostne vsebine, kot tudi danes nujno potrebne
mednarodne vsebine.
Obveščamo vas, da so za

študijsko leto 2020/2021 odprta in razpisana BREZPLAČNA mesta na p

Upravno pravo,
Ustavno pravo,
● Nacionalno varnostni sistem Slovenije,
● Sodno in ustavno-sodno varstvo,
● Posebni upravni postopki,
● Pravo javnih uslužbencev,
● Prekrškovno pravo itd.
●
●

Za vse tiste pripadnike SV, ki pa se v prihodnje odpravljajo na misije v tujino in bi jim dodatna znanja s področja
mednarodnih vsebin lahko koristila, pa odprte tudi prijave na BREZPLAČEN vpis na podiplomski magistrski
študij "Mednarodne in diplomatske študije", kjer je poudarek na:
Mednarodno pravo,
Pravo EU,
● Mednarodni odnosi,
● Diplomacija,
● Diplomatsko in konzularno pravo itd.
●
●

Ker se zavedamo vaših delovnih obveznosti, nam pa je povezava prakse s teoretičnim znanjem zelo pomembna,
potekajo vsa predavanja POPOLDAN, del aktivnosti pa tudi online v e-učilnici.
Program se izvaja v KRANJU in ob zadostnem številu prijavljenih tudi v MARIBORU in LJUBLJANI.
Prijavni rok je odprt od 15.6.2020 do 14.8.2020.
Za več informacij nas kontaktirajte na

info@fds.nova-uni.si ali na telefonsko številko: 04/260 18 50 oziroma

Page 1/2

odiplomskem

obiščite našo spletno stran www.fds.nova-uni.si.
Veselimo se srečanja in študija z vami.
Fakulteta za državne in evropske študije
Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/

PRILOGA 1: Dopis Fakultete za državne in evropske študije pripadnikom/cam Slovenske vojske
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