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  מטרת הקורס

, היסטוריהבמישורים  , הנדרשים להבנת תהליך האינטגרציה האזורית באירופה את הכלים ית/להעניק לסטודנט
  .ולדון בהשלכותיו מבחינת היחסים הבינלאומיים והמדיניות הציבורית, אמפיריה ויאורטיתה

  דרישות הקורס
ללא נימוקים ,  פגישות שבועיות בסמסטר2 - ת מ/ית  הנעדר/סטודנט. הנוכחות בסמינריון חובה : נוחכות

  .עלול להירחק מהסמינריון, מוצדקים
הנושאים המופיעים מעל אחד כולל גרפים ולוחות ,  עמודים10-6על התלמיד להגיש עבודה בהיקף של  : עבודה

 עד סוף חודש העבודה תוגש. 2008 סוף חודש נובמבר א ייקבע בתאום עם המרצה עדהנוש). ה המצורפתרשימב
  .הסטודנטים נדרשים להקפיד על שמירת כללי הציטוט. כתיבת העבודה היא תנאי לגשת למבחן. 2009מאי 

  .  החומר הנלמד בקורסקצרות מבוססות עלהמבחן יהיה מורכב מסדרת שאלות  : מבחן סיום
  .10% - השתתפות ;  30% - עבודה ;  60% - סיוםמבחן :  הסופיציון הרכב ה

  תוכנית הקורס
  פרספקטיבה היסטורית: ת אירופאיתהליך האינטגרציה ה: פרק ראשון 

     תאירופאיהשורשי האינטגרציה   .א
  1951-1969: תקופת הנחת היסודות   .ב
  1969-1985:  תקופת המשברים  .ג
   1986-2008 : האיחוד תהעמקת והרחב  .ד

  תאירופאית תיאורטיות לאינטגרציה הגישו: פרק שני 
  הפונקציונאליתהגישה   .א
 פונקציונאלית-הגישה הניאו  .ב
  מדינתית-הגישה הבין  .ג

   אירופאי של האיחוד ההמבנה התחוקתי: פרק שלישי 
 מועצת השרים  .א
 הנציבות  .ב
 הפרלמנט  .ג
 בית המשפת  .ד
 המוסדות האחרות  .ה

  
  התקדמות האינטגרציה הפוליטית : פרק רביעי 

 מדיניות פנים ומשפט  .א
 מדיניות חוץ וביטחון  .ב
  תאירופאיסוגיית החוקה ה  .ג

   השוק האחיד:  חמישיפרק 
  השוק המשותף  .א
  המדיניות החקלאית המשותפת  .ב
  השוק האחיד  .ג

  המוניטאריתהליך האיחוד : ששי פרק 
  1972-1976 : אירופאיה המוניטאריישלון הנחש כ  .א
 (European Monetary System = EMS)ת אירופאיה המוניטאריתהמערכת   .ב
  1989-1999 : המוניטאריעבר לאיחוד המ  .ג
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  1999-2008 : (European Monetary Union = EMU) הישגים ומגבלות האיחוד המוניטארי  .ד
  אירופאיההתקציב של האיחוד : שביעי פרק 

  התקציב והרכבעקרונות  .א
   והמדיניות המבניתהקרנות המבניים  .ב
  סוגיית הצדק בתקציב  .ג
  אמנת יציבות וצמיחהסוגיית   .ד

   אירופאיה יחסי חוץ של האיחוד  :שמיניפרק 
 (LOME) ה לוממיהסכ: ACP הסיוע למדינות   .א
    יאהאירופהמדיניות הים תיכונית של האיחוד   .ב
  הסכם חברת נלוות עם ישראל  .ג

  ית אעתיד האינטגרציה האירופ: פרק תשיעי 
 האתגר הכלכלי  .א
 האתגר הפוליטי  .ב
  והתרבותייהדמוגראפהאתגר   .ג

  רשימת נושאים
 ופאיתפרויקט החוקה האיר .1
 אמנת ליסבון .2
 ההרכב הפוליטי של הפרלמנט האירופאי .3
 תרומתו של בית המשפט האירופאי לאינטגרציה האיופאית .4
 התקציב האירופאי .5
  המדיניות האנרגטית של האיחוד האירופאי .6
  המדיניות הסוציאלית של האיחוד האירופאי .7
  המדיניות האזורית של האיחוד האירופאי .8
  רופאימדיניות התחרות של האיחוד האי .9

 מדיניות הביטחון של האיחוד האירופאי .10
 פ של האיחוד האירופאי"מדיניות המו .11
  WTO -האיחוד האירופאי וה .12
 האיחוד האירופאי ומלחמת יוגוסלביה .13
  האיחוד האירופאי והרשות הפלשתינית .14
   ישראל והאיחוד האירופאיביןהסכם חברת נלוות  .15
  פולין והאיחוד האירופאי .16
  אנגליה והאיחוד האירופאי .17
  ספרד והאיחוד האירופאי .18
 האיחוד האירופאי וטורקיה .19
  תהליך ברצלונה .20
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  אתרים רלוונטיים

• European Union : http://europa.eu.int/index.htm  
• Europe in 12 Lessons : http://europa.eu/abc/12lessons/index_en.htm 
• WWW Virtual Library for European Integration : http://eiop.or.at/euroint/ 
• European Central Bank : www.ecb.int/ 
• European Monetary Union : www.iue.it/RSCAS/Research/Eurohomepage/ 
• European Union Studies Association : www.eustudies.org 
• European University Institute : www.iue.it/ 
• Library of Congress European Reading Room : www.loc.gov/rr/european/ 
• Osvaldo Croci, EU Bibliography : www.mun.ca/ceuep/EU-bib.html 
• Fondation Robert Shuman : http://robert-schuman.eu/ 
• Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 


