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Avrupa Birli!i Hukuku

Avrupa Birli!i #ktisadı

Avrupa Birli!i Siyaseti

Gerek Yüksek Lisans gerekse Doktora Programının

Programlar Avrupa Bütünle"mesinin iktisadi

Uluslararası ili"kilerde kendine özgü uluslarüstü

amacı, AB Hukukunu ve onun ayırt edici ve kendine

boyutları ve Avrupa Ekonomisi konularında

bütünle"me projesi olu"turması nedeniyle, AB'nin iç

özgü do!asını ve bu hukukun üye ülke hukuk

derslerden ve tez çalı"masından olu"maktadır. Her

yapısının ve siyasal süreçlerin incelenmesi önemli

düzenleri ile ili"kilerini kavrayacak alt yapıya sahip

iki programın da amacı ülkemizin iktisadi bakımdan

bir ara"tırma dalı haline gelmi"tir. Bunun yanında

uzman ve ara"tırmacılar yeti"tirmektir. Programda,

önemli bir partneri olan ve tam üyelik müzakereleri

AB'nin uyguladı!ı politikalar, bu politikaların üye

AB sistemi ve Türkiye'nin AB ile var olan ili"kileri,

yaptı!ımız Avrupa Birli!i hakkında uzmanla"mı"

devletler üzerindeki etkileri ve AB'nin dı" ili"kileri de

hukuk ekseninde ö!rencilere kavratılmaktadır.

ki"iler yeti"tirmek ve müzakere sürecinde görev

çe"itli teorik yakla"ımlar çerçevesinde

alabilecek nitelikli elemanların yeti"tirilmesine katkı

incelenmektedir. AB'nin siyasal yapısı, karar alma

sa!lamaktır.

süreci, kurumları, politikaları, AB'ye yönelik teorik

Her ö!retim yılı için Yüksek Lisans Programına
yirmi, Doktora Programına da on ki"ilik kontenjan

yakla"ımlar, AB üyesi devletlerin iç siyasal yapıları,

ayrılır. Bazı yıllar de!i"mekle birlikte, Yüksek Lisans

Her ö!retim yılı için Yüksek Lisans Programına

Programında on, Doktora Programında ise sekiz

yirmi, Doktora Programına da on ki"ilik kontenjan

ders verilmektedir. Her iki program için AB

ayrılmı"tır. Yüksek lisans düzeyinde dokuz, doktora

Hukuku alanı içinde kalmak "artı ile ö!renciler

düzeyinde ise yedi ders yürütülmektedir. Yüksek

serbestçe tez konusu seçebilirler. Bu

lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl,

süreçte Doktora Programı ö!rencilerinden

doktora programını tamamlama süresi ise sekiz

Bu programda yazılan tezler; AB'de ortak e!itim

adaylıkları sırasında, dersleri tamamladıktan sonra

yarıyıldır.

alanı, AB'nin Kafkaslara yönelik dı" politikası,

AB'nin uluslararası sistemdeki yeri, AB-Türkiye
ili"kileri, Türkiye'nin AB ile bütünle"me süreci ve iç
yapı üzerindeki etkileri bölümün inceleme ve
ara"tırma alanına girmektedir.

yazacakları tez ile ilgili belirlilik ve akademik ilgi

Avrupa kimli!i, AB'nin kriz yönetimi alanındaki rolü,

beklenmektedir.

AB çevre politikası gibi farklı
alanları kapsamaktadır.

Avrupa Birligi Enstitüsü’ne 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Center of Excellence (Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi) ünvanı verilmistir.
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