VALSTYBĖS SAUGUMO IR TARPTAUTINIŲ
O R G A N I Z A C I J Ų (KODAS PLK 3320)
PROGRAMA
Valstybės saugumo ir tarptautinių organizacijų kursas skirtas supažindinti studentus su nacionalinio ir
tarptautinio saugumo sąvokomis, svarbiausiomis tarptautinių santykių teorijomis, analizuojančiomis saugumą.
Taip pat kurse bus analizuojama geopolitika, galios ir mažųjų valstybių politika. Kurse nagrinėjami svarbiausi
konfliktai, jų priežastys ir taiko palaikymo operacijos bei kolektyvinio saugumo vaidmuo šiuolaikiniame
pasaulyje.
Dalyko tikslas: yra supažindinti studentus su nacionalinio ir tarptautinio saugumo analizės problematika,
valstybių saugumui darančiais įtaką bendraisiais veiksniais – geopolitika, konflikto ir karo teorijos, informacinis
karas. Taip pat supažindinti su tarptautinių organizacijų vaidmeniu užtikrinant saugumą.
Dalyko uždaviniai: (1) Supažindinti su tarptautinių santykių teorijų požiūriu į nacionalinį ir tarptautinį saugumą.
(2) Supažindinti su nacionalinį ir tarptautinį saugumą lemiančiai veiksniais ir taikomas priemones saugumui
užtikrinti.
Numatomi gebėjimai: (1) Studentai bus susipažinę su teorijomis ir gebės jas pritaikyti valstybių užsienio ir
saugumo politikos analizei. (2) Studentai gebės analizuoti ir lyginti atskirų šalių saugumo ir užsienio politiką
lemiančius veiksnius
Temos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saugumo samprata ir jo kategorijos. Klasikinės tarptautinių santykių teorijos.
Tarptautinės sistemos ir pasaulio tvarka, galios sąvoka.
Klasikinės ir šiuolaikinės geopolitikos teorijos.
Karo, tarptautinio konflikto ir terorizmo samprata. Informacinis karas.
Branduolinis saugumas
Kolektyvinis saugumas. JTO, NATO,ESBO, ES BUSP
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