
 

«ԵՎՐՈՊԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնն իրականացնում է 

«Եվրոպագիտություն» մագիստրոսական ծրագիրը, որը մշակվել է Եվրոպայի առաջատար 

հետազոտական համալսարանների և գիտահետազոտական կենտրոնների հետ համատեղ: 

Այս ծրագրի նպատակն է եվրոպական կառույցների քաղաքականության, տնտեսության, 

գործընկերության և անվտանգության համակարգերի ուսումնասիրության միջոցով 

զարգացնել ուսանողների վերլուծական հմտությունները և խնդիրների լուծման 

կարողությունները: 

1,5 (մեկ ու կես) տարվա տևողությամբ 90 կրեդիտ «եվրոպագիտություն» 

միջմասնագիտական մագիստրոսական կրթական ծրագրի նպատակն է ապահովել 

ուսանողներին գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ 

են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, 

գիտահետազոտական կենտրոններում, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային 

կազմակերպություններում աշխատելու համար: Այդ նպատակներին հասնելու համար 

կենտրոնն անցկացնում է նորարական և միջմասնագատական դասընթացներ:  

 

Կրթական ծրագրի նպատակներն են`  

 

 Տրամադրել բազմակողմանի գիտելիքներ ԵՄ-ի կառուցվածքի, տնտեսական 

հարաբերությունների, եվրաինտեգրման, Եվրոպական մշակույթի և այլ հիմնահարցերի 

վերաբերյալ: 

 Տրամադրել գիտելիքներ Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության 

քաղաքականության էության, ինստիտուցիոնալ և գործառնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև զարգացնել թեմատիկ 

վերլուծություններ կատարելու կարողություններն ու հմտությունները: 

 Ուսանողներին ծանոթացնել և գիտելիքներ տալ եվրոպական և միջազգային 

կառույցների վերաբերյալ, համաշխարհային տնտեսական հարաբերությունների մասին: 

 Ուսանողների մոտ զարգացնել վերլուծական մոտեցումներ` ուղղված 

Եվրոպական գործընթացների վերաբերյալ արդունավետ հետազոտական աշխատանքների 

կատարմանը: 

 Զարգացնել քաղաքական վերլուծության հիմնական մեթոդների կիրառման 

պրակտիկ հմտությունները: 

 



Դասընթացի վերջանդյուքներն են՝ 

 տիրապետել եվրոպական ինտեգրման տեսության և պատմության 

հիմունքներին, 

 ծանոթանալու  եվրոպական մշակութային ինտեգրման ասպեկտներին 

 տիրապետելու միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հիմնական 

ձևերի` միջազգային առևտրի, կապիտալի միջազգային շարժի, միջազգային ֆինանսական և 

արժութավարկային հարաբերությունների և աշխատուժի միջազգային միգրացիային, 

 ստանալ գիտելիքներ համակարգչային ծրագրերով տվյալների մշակման և 

համապատասխան վերլուծությունների իրականացման վերաբերյալ 

 տիրապետել քաղաքական հետազոտության մեթոդիկայի և ծրագրի 

մշակմանը, 

 բնութագրելու միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների 

գործունեության նպատակները և սկզբունքները: 

«Եվրոպագիտություն» մասնագիտության մագիստրոսական ծրագրի արտադրական 

և ուսումնական պրակտիկաների տևողությունը կազմում է ութ շաբաթ: Յուրաքանչյուր 

ուսանող ունի հնարավորություն ընտրելու կամ առաջարկելու իր նախընտրած միջազգային 

կազմակերպությունը կամ պետական կառույցը: Եվրոպագիտության ուսանողներն իրենց 

արտադրական պրակտիկան անցնում են հետևյալ կառույցներում՝ ՀՀ նախագահի 

աշխատակազմ, ՀՀ արդարադատության և  ֆինանսների նախարարություններում, 

բանկային համակարգում, Մարդու իրավունքների գրասենյակում: 

 

Ո՞վ կարող է դիմել 

«Եվրոպագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության մրցույթին կարող 

են դիմել ԵՊՀ (այդ թվում նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի) և ՀՀ այլ պետական և ըստ 

մասնագիտությունների հավատարմագրված/ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցած 

ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող վերջին երեք տարվա 

շրջանավարտները (2020թ., 2021թ., 2022թ.), որոնց ամփոփիչ ատեստավորման 

գնահատականը 13 և բարձր միավոր է, իսկ դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների 

միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ-ը) առնվազն 13 միավոր է: 

 

Քննության անցկացման ձևը՝  բանավոր 

 

ՈՒսման վարձը 

Տարեկան՝  900.000 ՀՀ դրամ: 

 

Հետադարձ կապ 

info@ces.am 

l.karapetyan@ces.am  
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

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: 

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: 
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