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УЧИЛИЩЕ ПО ЕВРОПЕЙСКО
И ТРАНСНАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
СЪСТОЯНИЕТО ДНЕС

‣‣Понастоящем

Европа не разполага с международно признат преподавателски
и научноизследователски форум по европейско и транснационално управление (сходен
с Kennedy School of Government в Харвард).

Училището по европейско и транснационално управление, намиращо се в сградата на Европейския
университетски институт във Флоренция, има амбицията да се превърне в международен еталон
и център за научни изследвания, преподаване и висококачествено обучение в областта на европейското
и регионалното транснационално управление.

КАКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ?

‣‣През 2017 г. и 2018 г. Европейският университетски институт във Флоренция получава финансова подкрепа
по програмата „Еразъм +“ за създаването на училище по европейско и транснационално управление
(2017 г.: 1,7 милиона евро, 2018 г.: 3,2 милиона евро).
Финансова подкрепа следва да продължи до приключването на създаването на Училището.
Дейностите на Училището ще бъдат постепенно лансирани около пет основни стълба:

‣‣
‣‣

1. съвместна магистърска програма за млади специалисти, предлагана в тясно сътрудничество с други
европейски университети;
2. програма за обещаващи млади специалисти в Европа и извън нея, интересуващи се от европейско
управление;
3. програма за ръководни кадри от правителства, национални и международни организации, НПО, както
и представители на деловите среди;
4. форум, на който лидерите от икономическите, политическите и социалните среди ще могат да
обменят мнения по ключови политически въпроси;
5. изследователски дейности.
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‣‣Училището няма да функционира само по себе си, а ще задвижва мрежа от институции, като например
Ecole Nationale d’Administration, Hertie School of Governance или Европейския колеж в Брюж, с цел да се
постигнат полезни взаимодействия и да се избегне припокриване със съществуващи програми.

‣‣Група от висококвалифицирани външни експерти, ръководена от проф. Марио Монти, понастоящем работи

върху практически препоръки за бъдещата работа на училището. Резултатът от работата им ще бъде
налице преди края на 2017 г., за да се даде възможност на Училището да започне изпълнението на някои
дейности.

ЕВЕНТУАЛНИ ИНИЦИАТИВИ ДО 2025 г.

‣‣В допълнение към съфинансирането от ЕС Училището следва да може да разчита на външно
финансиране от национални администрации, предприятия, НПО и фондации, интересуващи се
от възможностите за обучение, които училището предлага.

‣‣Цел на Училището е да се превърне във водеща европейска институция за транснационално
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управление.

‣‣Мрежата от институции ще работи съвместно по високо интегриран начин, с международни
екипи от преподаватели и изследователи, които ще предлагат програми за обучение на
различни видове целева аудитория.
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