Višješolski študijski program: LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
Predmet P30: NACIONALNA IN MEDNARODNA VARNOST

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: NACIONALNA IN MEDNARODNA VARNOST
[NMV]
2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilj predmeta je:
- analizira teorijo voditeljstva s poudarkom na vojaškem voditeljstvu;
- razvijati strategijo stroke;
- komunicirati s potencialnimi upravitelji in z uporabniki vojaškega voditeljstva;
- spremljati kontinuiran razvoj stroke s poznavanjem in spremljanjem strokovne
literature;
- uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov.

3. PREDMETNO─SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence:
- razvijajo značaj vojaškega voditelja;
- komunicirajo na svoji ravni - s kolegi, s podrejenimi in z nadrejenimi;
- sprejemajo odločitve, ki najbolj podpirajo uspešno izvajanje nalog;
- motivirajo sebe in druge;
- razvijajo načrte, ki so sprejemljivi, primerni in izvedljivi;
- pravilno ocenjujejo koncept obrambne dileme;
- razvijajo nacionalne interese;
- gradijo time, skupine in enoto ter jih izboljšujejo;
- vzgajajo etično klimo;
- zavedajo se pomena samoizpopolnjevanja;
- razumejo in upoštevajo pomen človeškega dejavnika pri doseganju ciljev

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI
Študent:
Študent:
 opredeli varnost kot človekovo potrebo
- spozna varnost kot človekovo
 razume varnost stanja in dejavnosti v
potrebo
družbi
- spozna varnost stanja in dejavnosti
 opredeli nacionalno in mednarodno
v sodobni družbi
varnost
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-

razume nacionalno in mednarodno
 določi referenčne objekte varnosti in
varnost
odnos med njimi
- spozna referenčne objekte varnosti
 zazna ogrožanje varnosti, varnostno
in odnos med njimi
tveganje in varnostni izziv
- pozna grožnje varnosti, varnostna
 opredeli krizno upravljanje
tveganja in varnostne izzive
- spozna krizno upravljanje
Študent:
 spozna pomen širjenja varnosti po Študent:
koncu hladne vojne
 opredeli varnost po koncu hladne vojne
 pozna koncept obrambne dileme
 določi koncept obrambne dileme
 spozna globalni pogled vojaškega
 opredeli globalni pogled vojaškega
ogrožanja držav in mednarodne
ogrožanja držav in mednarodne
skupnosti
skupnosti
 pozna
ključne
pokazatelje
 določi ključne pokazatelje vojaškega
vojaškega ogrožanja
ogrožanja
 razume vojaške grožnje varnosti v
 opredeli vojaške grožnje varnosti v RS
RS
Študent:
Študent:
 spozna kompleksno krizo
 določi kompleksno krizo grožnje
 pozna opredelitev nacionalne
varnosti
varnosti
 razume opredelitev nacionalne varnosti
 spozna nacionalni obrambni interes
 izdela nacionalni obrambni sistem
 razume
strukturo
nacionalne
 opredeli nacionalno varnostno politiko
varnostne politike in varnostno
in samoorganiziranje
samoorganiziranje
 določi strukturo sodobnega obrambnega
 spozna
strukturo
sodobnega
sistema
obrambnega sistema
 opredeli obveščevalne podsisteme
 spozna obveščevalne podsisteme
Študent:
Študent:
 razume politične in normativne
 določi politične in normativne osnove
osnove sistema nacionalne varnosti
sistema nacionalne varnosti
 spozna upravljanje in vodenje
 opredeli upravljanje in vodenje
nacionalnovarnostnega sistema RS
nacionalnovarnostnega sistema RS
 pozna obrambno politiko RS
 opredeli obrambno politiko RS
 spozna delo sveta za nacionalno
 izdela osnutek dela sveta za nacionalno
varnost
varnost
 spozna delo nacionalnega centra za
 izdela načrte za delo centra za krizno
krizno upravljanje
upravljanje
 pozna spreminjanje vlog in nalog
 načrtuje vloge in naloge obrambnih sil
obrambnih sil RS
RS
 spozna strukturo in organiziranost
 načrtuje organiziranost dela civilne
sestavin civilne obrambe v RS
obrambe v RS
 spozna strukturo in organiziranost
 načrtuje
organiziranost
delovanja
sestavin zaščite in reševanja v RS
zaščite in reševanja v RS
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 spozna sodelovanje med SV,
civilno obrambo, ZIR in policijo
Študent:

 opredeli sodelovanje med SV, civilno
obrambo, ZIR in policijo

 spozna koncept kolektivne varnosti
Študent:
 pozna koncept kolektivne obrambe
 izdela koncept kolektivne varnosti
 razume koncept kooperativne
 izdela koncept kolektivne obrambe
varnosti, kompetitivne varnosti,
 opredeli koncept kooperativne varnosti,
varnostne dileme
kompetitivne varnosti in varnostne
 spozna
evropsko
varnostno
dileme
arhitekturo
 opredeli evropsko varnostno arhitekturo
 razume strukturo in vlogo pri
 opredeli strukturo in vlogo pri
zagotavljanju mednarodne varnosti
zagotavljanju mednarodne varnosti
 spozna opredelitve ogrožanja
 opredeli potrebe po mednarodnih
mednarodne varnosti
mirovnih operacijah
 pozna mirovne operacije
 opredeli strukturo in funkcijo OVSE,
 spozna strukturo in funkcijo OVSE
NATO in EU - SZVOP
 spozna strukturo in funkcijo NATA
in EU - SZVOP

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
OBVEZNOSTI ŠTUDENTA:
• število kontaktnih ur: 72 ur (36 ur predavanj, 26 ur vaj, 10 ur ekskurzije)
• število ur samostojnega dela: 78 ur (45 ur študij literature, 13 ur vaje, 20 ur projektna
naloga)
• obvezna je prisotnost na vajah, ekskurzijah, projekti ter pisni izpit.
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