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SKOLEN FOR EUROPÆISK OG TVÆRNATIONAL
STYRING
HVAD FINDES DER I DAG?

‣‣Europa har i øjeblikket ikke et internationalt anerkendt undervisnings- og forskningsforum
inden for europæisk og tværnational styring (svarende til Kennedy School of Government
ved Harvard).

Skolen for europæisk og tværnational styring, som har hjemsted på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze,
har en ambition om at blive et internationalt referencecenter og et center for forskning og undervisning og
uddannelse på højt plan inden for europæisk og tværnational styring på regionalt niveau.

HVAD KAN DER GØRES I LØBET AF DE NÆSTE TO ÅR?

‣‣I 2017 og 2018 modtager Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze finansiel støtte fra Erasmus+ til
etablering af skolen for europæisk og tværnational styring (2017: 1,7 mio. EUR, 2018: 3,2 mio. EUR).
Den finansielle støtte bør fortsætte, indtil etableringen af skolen er afsluttet.
Skolens aktiviteter vil gradvis blive lanceret omkring fem centrale søjler:

‣‣
‣‣

1. Et fælles masterprogram for unge fagfolk, der tilbydes i tæt samarbejde med andre europæiske
universiteter
2. Et program for lovende unge fagfolk i og uden for Europa, som interesserer sig for europæisk styring
3. Et program for ledere fra regeringer, nationale og internationale organisationer, ngo’er samt erhvervslivet
4. Et forum, hvor lederne fra de økonomiske, politiske og sociale miljøer kan udveksle synspunkter om
centrale politiske spørgsmål
5. forskningsaktiviteter.
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‣‣Skolen

vil ikke operere på egen hånd, men bestå af et netværk af institutioner, f.eks. Ecole Nationale
d’Administration, Hertie School of Governance eller Europakollegiet i Brügge, for at sikre synergier og undgå
overlapninger med eksisterende programmer.

‣‣En gruppe af eksterne eksperter på højt niveau under ledelse af professor Mario Monti udarbejder i øjeblikket
praktiske henstillinger vedrørende skolens fremtidige arbejde. Konklusionen af deres arbejde vil foreligge ved
udgangen af 2017 og give skolen mulighed for at påbegynde gennemførelsen af enkelte aktiviteter.

MULIGE INITIATIVER HEN MOD 2025

‣‣Skolen bør kunne trække på ekstern finansiering fra nationale myndigheder, virksomheder, ngo’er og
fonde, der er interesserede i uddannelsestilbuddet ud over EU’s samfinansiering.

‣‣Skolen skal blive et europæisk flagskib inden for tværnational styring.
‣‣Netværket af uddannelsesinstitutioner skal arbejde tæt sammen med internationale
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akademikere og forskere og udbyde kursusprogrammer til forskellige målgrupper.
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