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მართვის სკოლის
ჟან მონეს კათედრის
საზაფხულო სკოლა

29 აგვისტო - 1 სექტემბერი, 2018
კავკასიის უნივერსიტეტი
თბილისი, პაატა სააკაძის 1

ევროკავშირის ერასმუს + ჟან მონეს პროგრამის მხარდაჭერით კავკასიის უნივერსიტეტის
სახელმწიფო მართვის სკოლის (CSG) ჟან მონეს კათედრა (Jean Monnet Chair) პროექტის
„ევროინტეგრაციის შესახებ სწავლების ხელშეწყობა და ევროკავშირის შესახებ ცნობიერების ამაღლება
საქართველოში“ (PROTEIG) გთავაზობთ საზაფხულო სკოლას:

“ევროკავშირი: მიმდინარე საკითხები და პოლიტიკა”
საზაფხულო სკოლის პროგრამა
დღე 1
დილის
-

სემინარი (10:00 – 12:30): ევროკავშირის ინსტიტუციური არქიტექტურა
ევროპული საბჭო
მინისტრთა საბჭო
ევროკომისია

შუადღის სემინარი (13:00 – 15:30): ევროკავშირის ინსტიტუციური არქიტექტურა
ევროპარლამენტი
ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო
სხვა ინსტიტუტები

დღე 2
დილის სემინარი (10:00 – 12:30): ევროკავშირის ტრანსფორმაციული ძალა და მისი სამეზობლო
პოლიტიკა
პირობითობა და სოციალიზაცია: ტრანსფორმაციის ორი ინსტრუმენტი
გაფართოება და წარმატებული ტრანსფორმაცია
ფინანსური დახმარება
ევროკავშირის დიპლომატია კონფლიქტებში, კრიზისების მართვასა და პოლიტიკურ საკითხებში
შუადღის სემინარი (13:00 – 15:30): ევროკავშირის „ცხელი“ საკითხები
საბერძნეთი და ევროკავშირი
ბრექსიტი და ევროკავშირი
მემარჯვენე და ქსენოფობიური ძალების აღზევება
მიგრაცია და შიდა უსაფრთხოება
რუსეთთან ურთიერთობები

დღე 3
დილის სემინარი (10:00 – 12:30): ევროკავშირის ურთიერთობები აღმოსავლეთის პარტნიორებთან
-

ევროკავშირისა და უკრაინის ურთიერთობები
ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობები

შუადღის სემინარი (13:00 – 15:30): ევროკავშირის ურთიერთობები აღმოსავლეთის პარტნიორებთან
ევროკავშირი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვენები
ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები

დღე 4
დილის სემინარი (10:00-12:30): ევროკავშირთან დაახლოებისთვის (approximation) საჭირო
რეფორმები
ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობით გათვალისწინებული ვალდებულებები
შუადღის სემინარი (15:30 – 18:00): ევროპული საბჭოს ფარგლებში მოლაპარაკებების სიმულაცია

სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია

მონაწილეობის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
• იყოს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტი;
• იყოს სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების წარმომადგენელი (პოლიტიკური
• მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ეკონომიკა,
• ჟურნალისტიკა, განათლება, ა.შ.);
• შესაძლებელია იყოს ჟურნალისტი, საჯარო მოხელე, კერძო სექტორში დასაქმებული ან
• მუშაობდეს არასამთავრობო ორგანიზაციაში;
• იყოს მოტივირებული და დაინტერესებული სემინარების ფარგლებში წარმოდგენილი
• საკითხებით და მზად იყოს განხილვებში მონაწილეობის მისაღებად.
კონკურსში მონაწილეობისთვის აპლიკანტებმა:
− წარმოადგინონ რეზიუმე
− მოკლე სამოტივაციო წერილი (300 სიტყვა, ნახევარი გვერდი), რათა დაასაბუთონ
− საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის ინტერესი და სურვილი
საზაფხულო სკოლა ეფუძნება ჟან მონეს პროფესორის მიერ ევროკავშირზე შემუშავებულ
ოთხ აკადემიურ საგანს:
 ევროკავშირის ინსტიტუტები და პოლიტიკა
 ევროპის ინტეგრაციის ისტორია
 ევროპის ინტეგრაციის თეორიები
 ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ევროპეიზაცია
საზაფხულო სკოლის მიზანია ყველა დაინტერესებულ მონაწილეს:
 მისცეს საბაზისო ცოდნა ევროკავშირის ინსტიტუტების, ევროინტეგრაციის, საქართველოში
ევროინტეგრაციის კუთხით არსებული მექანიზმებისა და პროცესების შესახებ;
 გაზარდოს საქართველოს მოქალაქეების ცნობიერება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი
ევროპული ინსტიტუტების შესახებ;
 მოხდეს ევროკავშირში საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგზე განხილვების
ხეშეწყობა;
 გააქარწყლოს ევროკავშირზე და ევროინტეგრაციის პროცესზე ნეგატიური პროპაგანდა და
მითები;
 მისცეს ახალგაზრდებს ფუნდამენტური ცოდნა რათა გაიზარდოს მათი ჩართულობა და
სამოქალაქო აქტიურობა.
საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს გადაეცემათ მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.
* საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა უფასოა
საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 23 ივლისი
შერჩევის შედეგები გეცნობებათ 28 ივლისს
საზაფხულო სკოლის ჩატარების პერიოდი: 1 - 4 აგვისტო
დაინტერესებულმა აპლიკანტებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ შემდეგ მისამართზე:
jeanmonnet@cu.edu.ge
წერილის სათაურის ველში მიუთითეთ: “Jean Monnet Summer School“

დოქტორი სერგი კაპანაძე გახლავთ საქართველოს 2016 წლის მოწვევის პარლამენტის
დეპუტატი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.
საჯარო სამსახურის პარალელურად მას გააჩნია უწყვეტი აკადემიური კარიერა. სერგი კაპანაძე
კავკასიის უნივერსიტეტში გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სადოქტორო პროგრამის
ხელმძღვანელი და ჟან მონეს კათედრის ხელმძღვანელი. მას მიღებული აქვს საერთაშორისო
ურთიერთობების დოქტორის ხარისხი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), საერთაშორისო
ურთიერთობებისა და ევროპული კვლევების მაგისტრის ხარისხი (ცენტრალური ევროპის
უნივერსიტეტი, უნგრეთი) და დამთავრებული აქვს მოლაპარაკებებისა და მედიაციის მაღალი
დონის კურსი (სინგაპური).
მას აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
მოადგილეობის რანგში (2011-2012) იგი გახლდათ საქართველოს მთავარი მომლაპარაკებელი და მთავარი
მომლაპარაკებლის მოადგილე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკებებში.
საჯარო სამსახურში მისი განსაკუთრებული წვლილისათვის 2011 წელს მას მიენიჭა პრეზიდენტის ბრწყინვალების
ორდენი.

ევროკავშირის თემატიკაზე ლექტორის პუბლიკაციები:
2017

Mariam Dekanozishvili and Sergi Kapanadze, European Union, Textbook on EU Politics in Georgian language, Tbilisi State University Press, 2017 (Forthcoming)
2016

Sergi Kapanadze and Mariam Dekanozishvili, “The effects of conditionality and Socialisation on the formation and transformation of European Integration Coordination Structures in the EU’s Eastern Neighbours in
the Process of Europeanization”, in Juraj Nemec (ed), “Europeanization in Public Administration Reforms”,
NISPAcee Press, Bratislava, Slovakia, 2016
July 2015

Sergi Kapanadze et al, “Improving the Coordination of European policies in Georgia based on the practices
of Visegrad countries”, Georgia’s Reforms Associates (GRASS) (in Georgian and English)
December 2014

Sergi Kapanadze et al, “Changes to the Immigration policy of Georgia and the subsequent challenges”,
Policy Brief, Georgia’s Reforms Associates (GRASS)
December 2009

Kakha Gogolashvili and Sergi Kapanadze (eds) (in Georgian), EU and Georgia: Current Issues and Prospects for Future, edited volume), European Integration Series, Georgian Foundation for Strategic and
International Studies, Tbilisi, 2009
September 2007

Kakha Gogolashvili and Sergi Kapanadze (eds) (in Georgian), European Union Politics: Current Issues (edited volume), European Integration Series, Georgian Foundation for Strategic and International Studies,
Tbilisi, 2007
Summer 2007

“What is really needed for EU Membership?” (in Georgian), in Popular Reader on the European Union,
Georgian Foundation for Strategic and International Studies, Tbilisi, 2006
Summer 2007

“EU Memebrship Criteria” (in Georgian), Annual Edition of the Academy of Sciences of Georgia, Fall 2006,
Tbilisi, Georgia
October 2006

Kakha Gogolashvili and Sergi Kapanadze (eds) (in Georgian), Institutions and Politics of the European
Union (edited volume), European Integration Series, Georgian Foundation for Strategic and International
Studies, Tbilisi, 2006

