Integracija in monetarne politike EU (€U-iMoP)
Splošni učinek modula €U-iMoP bo:
• približevanje splošnega znanja o EU in njenih monetarnih politikah študentom, ki niso neposredno vključeni v takšne študije;
• dvigniti raven znanja o EU;
• zagotoviti optimalno uporabo rezultatov projekta tako, da bo projekt trajnosten, z vključitvijo odprtosti za civilno družbo;
• za modul bo izdelano obsežno gradivo, ki bo na voljo v odprtem dostopu;
• razviti analitično in kritično mišljenje študentov.
Raziskava EU integracija in monetarna politika EU: korelacija s finančno
pismenostjo bo predstavila pregled dejavnosti EU na področju poučevanja o
EU prek programa Jean Monnet. To bo predstavitev raziskovanja manjšega
obsega – podatki bodo zbrani v okviru predmeta €U-iMoP. Metodologija bo
temeljila na pristopu mešanih metod. Strategija razširjanja bi lahko vključevala tri različne skupine občinstva: akademsko skupnost, oblikovalce politik,
ki se zanimajo za evropsko identiteto in/ali državljanstvo mladih, ter mladinske organizacije. Rezultat raziskave bo raziskovalni članek, ki bo objavljen
v mednarodno priznani znanstveni reviji
in predstavljen tudi na konferenci
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O modulu €U-iMoP
€U-iMoP se osredotoča na integracijo in monetarno unijo EU. Glede na sedanjo
krizo velikih razsežnosti so monetarne politike v EU postale ena najpomembnejših tem v Evropi in so na dnevnem redu številnih držav EU, vključno s Slovenijo. Evropska mladina je jedro prihodnje dinamike in blaginje v Evropi, saj
je ogromen potencial za projekt evropske integracije. Vendar pa 57% mladih
Evropejcev meni, da so bili marginalizirani in izključeni (Youth Eurobarometer,
april 2014). Poleg tega raziskave OECD PISA o finančni pismenosti (2014) kažejo, da je finančna pismenost v mnogih državah nizka (Slovenija je na 29. mestu od 44 držav). Zato je nujno, da se jih seznani z Evropskim projektom preko
obširne razprave in se zagotovi, da se zavedajo osnovnih politik EU (vključno s
finančnimi) in njihovega vpliva na njihovo vsakdanje življenje, da bi ustvarili odgovorno in informirano novo generacijo državljanov EU. V okviru €U-iMoP bodo
učenci pridobili splošno znanje o EU in njenih institucijah, socialnem tržnem
gospodarstvu, monetarnih politikah in finančni integraciji, ter pomembnosti
evropskega mehanizma za stabilnost. Glavni namen ni le prispevati k doseganju uspeha v njihovih akademskih študijih, ampak jih pripraviti na aktivno
državljanstvo EU v njihovih vsakdanjih življenjih.
€U-iMoP ne bo na voljo le študentom MFDPŠ, temveč tudi drugim študentom v
Savinjski regiji. Predmet je zasnovan kot serija 10 tematskih sklopov (pedagoške dejavnosti) in se izvaja kot kombinacija predavanj, seminarjev in e-učilnice,
kot pristop kombiniranega učenja, kar omogoča priložnost, da se predmet
ponudi študentom kot del nacionalnih programov mobilnosti.

Cilji
Spodbuja odličnost pri poučevanju in raziskovanju v študijah EU. Člani osebja so visoko usposobljeni in imajo mednarodne reference. V JM modulu €UiMoP bodo uporabljene različne metode poučevanja. Aktivno sodelovanje med
študenti in živahne razprave bodo prispevali k poglobljenemu razumevanju
integracije EU, monetarnih politik in finančne integracije v EU. Študenti bodo
razumeli Evropo v njeni celoti s posebnim poudarkom na procesu evropske integracije. Predmet bo zasnovan na sodobni vsebini, ki bo temeljila na ustrezni
literaturi in bo primerljiv s podobnimi predmeti na tem področju.
Študente in mlade strokovnjake opremi s poznavanjem tem EU, ki so pomembne za njihovo akademsko in poklicno življenje, ter krepi njihove državljanske spretnosti. Študenti bodo pridobili znanja o integraciji EU, monetarnih
politikah in finančni integraciji. To znanje ne bo prispevalo le k uspehu njihovega akademskega razvoja, temveč tudi k njihovemu osebnemu in poklicnemu
življenju, pri čemer jih bo pripravilo na aktivno in ozaveščeno državljanstvo EU.
Spodbuja inovacije v poučevanju in raziskavah (npr. medsektorske in/ali multidisciplinarne študije, odprto izobraževanje, mreženje z drugimi institucijami).
€U-iMoP je zasnovan kot interdisciplinarni predmet: poleg ekonomsko-finančnega znanja bodo študenti pridobili tudi splošno znanje o delovanju EU. Predmet se bo izvajal kot kombinirano učenje. Učna gradiva bodo na voljo preko
e-učilnice (Moodle). Predmet bo odprt tudi za sodelovanje s študenti iz drugih

institucij v regiji. €U-iMoP bo potekal predvsem v slovenskem jeziku, čeprav
bodo nekatera predavanja s strani tujih predavateljev potekala v angleščini.
Uvaja in diverzificira teme, povezane z EU, skozi celotne učne načrte, ki
jih visokošolske ustanove ponujajo svojim študentom. €U-iMoP bo postal
pomembna dodana vrednost sedanjemu študijskemu programu MFDPŠ,
ker bo študentom različnih (ne-EU) študij ponudil možnost pridobiti znanje o
temah povezanih z EU. Poleg tega bo dopolnjeval tudi projekt JM €U-InFEd
(2017/18) in JM chair €U:HELM (2017/20);
Spodbuja vključevanje mladih akademikov v poučevanje in raziskovanje
evropskih tem. Poleg štirih uveljavljenih profesorjev (dva nosilca JM chair)
bosta v €U-iMoP sodelovala tudi dva doktorska študenta s področij ekonomije in študijev EU. Predvideno je raziskovalno sodelovanje na tem akademskem področju med ključnim osebjem v okviru priprave in izvedbe predmeta,
zato bodo objavljeni tudi raziskovalni članki.

Ciljne skupine
• dodiplomski študenti v regiji iz študijskih programov, ki niso povezani z EU;
• visokošolske ustanove, ki so prisotne v regiji;
• akademsko in administrativno osebje projekta;
• splošna javnost.
Dodiplomski študenti bodo imeli možnost izbire tega predmeta kot izbirni
predmet. Informacije o modulu jim bodo na voljo preko promocijskih materialov. Učinkovit vpliv preko celotnega izvajanja modula bo zagotovljen z
razvojem:
Splošne kompetence: sposobnost razumevanja družbenih in političnih
procesov in odnosov v EU; pridobiti multidisciplinarna znanja o institucijah in
politikah v EU; razviti kritično razmišljanje o dejavnostih EU – poudarek na
finančnih vprašanjih, ozaveščenost o vplivu in učinkih evropskega sodelovanja, povezovanje teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami; delo v skupini;
zagovarjati svoja stališča in prevzeti odgovornost za svoje delo.
Kompetence, specifične za predmet: poznavanje in razumevanje dejavnosti
EU, povezanih z monetarnimi politikami, razumevanje različnih finančnih
vprašanj, povezanih z EU, v njihovem vsakdanjem in poklicnem življenju;
sposobnost prenosa pridobljenih znanj in spretnosti na druge predmete študijskega programa; sposobnost iskanja informacij v različnih virih.
Predvideni rezultati: študenti se bodo zavedali značilnosti povezovanja in
sodelovanja v EU, zlasti finančne integracije, in bodo sposobni razumeti
edinstveno institucionalno strukturo EU in njenih finančnih institucij; študenti
se bodo seznanili tudi z raznolikostjo dejavnosti v EU.
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