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Предварителни изисквания

Цел и задачи на курса

Основна цел на курса е изграждане на референтна рамка за идентифициране и анализиране
на настоящи проблеми в политиката на разширяване на ЕС, което да предпостави
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Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

възможност за участие във формулиране на публични политики в това поле. В изпълнение
на така формулираната цел, в рамките на курса ще бъдат изпълнени три задачи:
Първо, изграждане на способност за ориентация спрямо различните и нерядко
противоположни изследователските парадигми в полето на политиката на разширяване на
ЕС, включително и чрез опознаване на нейната историческа обусловеност.
Второ, акумулиране на базисно знание относно факторите и основните политически
актьори, които взаимодействат при формулирането и прилагането на политиката на
разширяване на ЕС, динамиката на процеса на разширяване и неговите резултати –
политически инструментариум.
Трето, проследяване на ревизиите на политиката на разширяване на ЕС в контекста на
европейската перспектива за Западни Балкани, идентифициране на актуални проблеми на
тази политика, формулиране на адекватни политически решения.

Анотация на курса

Съдържателната логика на курса следва отговорите на няколко основни въпроса:
Първо, кои са основните теоретични перспективи спрямо политиката на разширяване на ЕС
и кои са актуалните дискусионни въпроси? Доколко политическите залози на самата
политика на разширяване оказват влияние върху изследователските перспективи спрямо нея
– доколкото тяхното формулиране върви паралелно? Второ, защо, кога и как е формулирана
политиката на разширяване на ЕС, какви са особените предпоставки за поставянето на
„политиката на условност“ като централен елемент на тази политика. Какви са
предизвикателствата на българското участие в процеса на източно разширяване и дали
разширяването от 2007г. добавя собствен отпечатък върху политиката на разширяване на
ЕС. Трето, какви са основните ревизии на политиката на разширяване спрямо опита от
„голямото разширяване“ и с оглед разширяването към Западни Балкани и доколко тези
ревизии съдържат потенциал да преодолеят възникналите актуални проблеми.

Тематичен план

1.Въведение – какво, защо и как. Концептуализиране на разширяването на ЕС –
геополитическо, икономически, нормативно обяснение.
2. Историческо наследство - кръгове на разширяване на ЕИО и на ЕС, ефекти от
„зависимостта от пътя“.
3. Формиране на собствена политика на разширяване на ЕС - сратегически подход. ЕС и
перспективата за Източно разширяване – роля на Съвета на ЕС, гъвкави коалиции,
политически инициативи спрямо посткомунистическите страни от Източна Европа.

4. Формиране на собствена политика на разширяване на ЕС–политически инструментариум.
Отваряне на процес на разширяване за посткомунистическите страни от Източна Европа,
роля на Европейската комисия, инструменти за предприсъединителна подготовка, политика
на условност.
5. Формиране на собствена политика на разширяване на ЕС-преговорен процес.
Приключване на процеса на присъединяване на посткомунистически страни от Източна
Европа, роля на ротационните председателства на ЕС, на Европейския парламент, „трудни
глави“ и конфликтни теми, ратификационна процедура.
6. Първи опити за ревизия на политиката на разширяване на ЕС. Присъединяване на
България и Румъния към ЕС - нов кръг на разширяване или финален акорд на голямото
разширяване, Механизъм за сътрудничество и проверка – компенсиране на „прикачането“.
7. Ревизии на политиката на разширяване на ЕС. Европейска перспектива на Западни
Балкани - опит от предходното разширяване и регионални предизвикателства, актуални
проблеми на политиката на разширяване, българското участие в реализирането политиката
на разширяване.

Методи на оценяване

Качество и степен на участие в текущите дискусии по тематично организираната научна
литература, която е част от учебното съдържание – 50%
Конструиране, написване и представяне на собствена курсова работа по избрана тема
евентуално обвързваща предмета на изследване на курса и този на конкретния
дисертационен труд – 50%

Форма на завършване

Представяне на курсова работа

Допълнителни бележка

Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение на СУ

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=16730
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