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              ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

Եվրոպագիտություն մասնագիտությամբ «Եվրոպագիտություն»  

մագիստրոսական կրթական ծրագրի ընդունելության 

 

 

1. Եվրախորհրդի հիմնադրումն ու ընդլայնումը: 

2. Եվրախորհրդի ինստիտուցիոնալ համակարգն ու գործառույթները: 

3. Եվրաինտեգրման քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և 

հոգևոր-մշակութային նախադրյալները: 

4. ՀՀ-Եվրախորհուրդ համագործակցության հիմնական ձևաչափերը:  

5. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

Եվրոպական կոնվենցիայի դերն ու նշանակությունը ՀՀ-ում: 

6. ԵԱՀԿ-ի հիմնադրումն ու ընդլայնումը: 

7. ԵԱՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ համակարգն ու գործառույթները: 

8. ՀՀ-ԵԱՀԿ համագործակցության հիմնական ձևաչափերը:  

9. Եվրամիության հիմնադրումն ու ընդլայնումը: 

10. Եվրամիության ինստիտուցիոնալ համակարգն ու գործառույթները: 

11. Խորհրդարանական ժողովրդավարության մշակույթը ԵՄ անդամ 

պետություններում: 

12. Կուսակցություններն ու քաղաքական խմբերը Եվրոպական 

խորհրդարանում: 

13. Եվրոպական քաղաքացիական հասարակության ինստիտուցիոնալ 

համակարգը /հասարակական կազմակերպություններ, 

արհմիություններ, սոցիալական ցանցեր/: 

14. Եվրոպական հարևանության քաղաքականության սուբյեկտները, 

նպատակներն ու խնդիրները: 
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15. Արևելյան գործընկերության սուբյեկտները, նպատակներն ու 

խնդիրները: 

16. ՀՀ-ԵՄ գործընկերության և համագործակցության հիմնական 

մակարդակները: 

17. ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ընդհանուր 

բնութագիրը Հարավային Կովկասում: 

18. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և 

Եվրոպական ընթացակարգերը /ԵՄ, ԵԽ, ԵԱՀԿ/: 

19. Հարավային Կովկասը Եվրաինտեգրման գործընթացում: 

20. ՀՀ քաղաքական համակարգը Եվրաինտեգրման գործընթացում: 

21. ՀՀ կուսակցությունները Եվրաինտեգրման գործընթացում: 

22. ՀՀ տնտեսությունը Կոպենհագենի տնտեսական չափանիշների 

տեսանկյունից: 

 

 

 

 
Գրականություն 
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