EUreka – Kakšne priložnosti mi nudi Evropska unija?
IZVAJALEC:
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ),
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: 03 / 425 82 40
e-pošta: info@mfdps.si
splet: www.mfdps.si
CILJI:
- Na inovativen in zanimiv način spoznati, kaj je Evropska unija, kdo so države članice in katere so
njene institucije.
- Razumeti razloge za začetek evropskih integracij ter zgodovinski razvoj integracij.
- Spoznati koncept državljanstva EU, večkulturnosti in večjezičnosti
- Prepoznati politike na ravni EU in njihov pomen za državljane.
- Razpravljati o trenutnih političnih dogajanjih na ravni EU ter bodočnosti evropskih integracij.
VSEBINE:
- Zgodovinski kontekst ob koncu 2. svetovne vojne in začetki evropskih integracij
- Geografska širitev Evropske skupnosti/Evropske unije
- Širjenje polja kompetenc Evropskih skupnosti/Evropske unije
- Državljanstvo EU: simboli, državljani, pravice in dolžnosti
- Mobilnost mladih v EU
- Večkulturnosti in večjezičnost v EU
- Od skupnega trga do monetarne unije (predstavitev ključnih politik)
- Sestava in delovanje institucij EU
- Trenutne aktualnosti in bodočnost evropskih integracij
TRAJANJE: 5 ur oz. po dogovoru
METODE DELA: predavanja, diskusija, skupinske naloge, predavanje gosta (predvidoma EU poslanec
ali predstavnik EK), individualno delo.
ČAS IZVEDBE: po dogovoru
KRAJ IZVAJANJA: MFDPŠ in po dogovoru na vaši šoli
CENA: po dogovoru
REFERENCE IZVAJALCEV:
Prof. dr. Nada Trunk Širca (1957) je doktorirala na študijskem programu Management v izobraževanju
na univerzi The Manchester Metropolitan University v Veliki Britaniji. Predhodno izobraževanje:
dodiplomski študij na programu Matematika, magisterij znanosti s področja Managementa v
izobraževanju. V visokem šolstvu je dejavna od leta 1995. Bila je dekanja in direktorica Fakultete za
management Univerze na Primorskem v Kopru in od leta 2007 do 2010 direktorica sekretariata
mednarodne Evro-sredozemske univerze (EMUNI) s sedežem v Sloveniji. Dr. Trunk Širca je članica
različnih komisij doma in v tujini, kot na primer Strokovnega svet RS za splošno izobraževanje, Sveta
za visoko šolstvo, EERA - European Educational Research Association in je ocenjevalka v 7. Okvirnem
programu EU. Od leta 2010 naprej je zaposlena kot raziskovalka na Univerzi na Primorskem in na
Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje, Slovenija. Področja njenega raziskovanja in
poučevanja vključujejo management v visokem šolstvu, kakovost in ocenjevanje v terciarnem
izobraževanju ter priznavanje znanja in vseživljenjskega učenja v visokem šolstvu.

