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ინფორმაცია ევროკავშირზე  

ქართული წყაროებიდან 
 
 

უნივერსიტეტები 

 
 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული ევროპათმცოდნეობის 

ინსტიტუტი 

 ევროპათმცოდნეობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში 

 ევროკავშირის სამართლის საფუძვლები 

 

 

კვლევითი ინსტიტუტები 

 
 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 

ფონდი 

 ევროპული ინიციატივა – ლიბერალური აკადემია თბილისი 

 ევროპასთან ინტეგრაციის ცენტრი 

 Tempus-ის ეროვნული ოფისი საქართველოში 

 ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი 

 საქართველოს სამეცნიერო საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების 

 ასოციაცია გრენა 

 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი 

 ეკონომიკის საერთასორისო სკოლის პოლიტიკის ინსტიტუტი 

 

 

ოფიციალური პრესრელიზები 

 
 სიახლენი საქართველოდან 

 სიახლეები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან 

 

http://www.ies.tsu.ge/index.php?act=project
http://www.ies.tsu.ge/index.php?act=project
http://bsu.edu.ge/social/index.php
http://bsu.edu.ge/social/index.php
http://www.cu.edu.ge/en/international-relations/2013-02-08-07-40-31/2013-02-08-07-55-24
http://www.gfsis.org/index.php/ge
http://www.gfsis.org/index.php/ge
http://www.ei-lat.ge/
http://www.em.georgia.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6
http://tempus.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34
http://georgien.boell-net.de/web/165.html
http://grena.ge/eng/main
http://grena.ge/eng/main
http://www.crrc.ge/ge/
http://www.iset-pi.ge/index.php?article_id=2
http://georgiaupdate.gov.ge/ka/updates
http://georgiaupdate.gov.ge/ka/updates
http://georgiaupdate.gov.ge/ka/updates
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მთავრობა/ოფიციალური პირები 

 
 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

 ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში 

 ევროკავშირის საინფორმაციო და დოკუმენტაციის ცენტრი საქართველოს 

პარლამენტში 

 საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში და საქართველოს საელჩო 

ბელგიის სამეფოში 

 ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში 

 

 

საწყისი წერტილები 

 
 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 

 საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მოვლენების 

ქრონოლოგია 

 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა - საქართველო (ინგლისურად) 

 თანამშრომლობა "პარტნიორობა მობილურობისათვის” ფარგლებში  
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http://www.eu-nato.gov.ge/
http://www.eu-nato.gov.ge/
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_en.htm
http://euinfo.ge/index.php?lang=en
http://euinfo.ge/index.php?lang=en
http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=46&lang_id=GEOsec_id=46
http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=46&lang_id=GEOsec_id=46
http://www.eumm.eu/ge/
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=461
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=462
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=462
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/enp_georgia_en.htm
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