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EUROPINIO IR TARPVALSTYBINIO VALDYMO
MOKYKLA
ESAMA PADĖTIS

‣‣Šiuo metu Europoje nėra tarptautiniu mastu pripažinto mokymo ir mokslinių tyrimo forumo
europinio ir tarptautinio valdymo klausimais (kaip, pvz., Harvardo universiteto J. F. Kenedžio
viešojo administravimo mokykla).

Europinio ir tarptautinio valdymo mokyklos prie Europos universitetinio instituto Florencijoje užmojis – tapti
tarptautine atskaitos institucija ir mokslinių tyrimų, studijų ir aukšto lygio mokymo europinio ir tarptautinio
valdymo klausimais centru.

KĄ GALIMA PADARYTI PER ATEINANČIUS DVEJUS METUS?

‣‣2017 m. ir 2018 m. Europos universitetiniam institutui Florencijoje teikiama finansinė parama pagal programą
„Erasmus+“, skirta Europinio ir tarptautinio valdymo mokyklai įsteigti (2017 m. skirta 1,7 mln. EUR, 2018 m. –
3,2 mln. EUR).
Finansinė parama turėtų būti teikiama tol, kol mokyklos steigimas bus baigtas.
Mokyklos veikla palaipsniui bus pradėta vykdyti orientuojantis į penkis pagrindinius ramsčius:

‣‣
‣‣

1. jauniems specialistams skirtą jungtinę magistrantūros studijų programą, vykdomą bendradarbiaujant su
kitais Europos universitetais;
2. programą perspektyviems jauniems Europos ir trečiųjų šalių specialistams, kurie domisi Europos valdymu;
3. programą vyriausybių, nacionalinių ir tarptautinių organizacijų, NVO vadovams, taip pat verslo
bendruomenės atstovams;
4. forumą, kuriame vadovai iš ekonomikos, politikos ir socialinės veiklos sferų gali keistis nuomonėmis dėl
pagrindinių politikos klausimų;
5. tyrimų veiklą.
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‣‣Mokykla nebus savarankiškai veikiantis darinys, tačiau ji palaikys institucijų tinklo, kurį sudarys, pvz., Nacionalinė
viešojo administravimo mokykla (Ecole Nationale d’Administration), „Hertie School of Governance“ ar Europos
koledžas Briugėje, veiklą, kad būtų užtikrinta sąveika ir išvengta dubliavimosi su jau egzistuojančiomis
programomis.

‣‣Aukšto lygio nepriklausomų ekspertų grupė, kuriai vadovauja prof. Mario Monti, šiuo metu rengia praktines

rekomendacijas dėl būsimos šios mokyklos veiklos. Savo išvadas ji pateiks iki 2017 m. pabaigos ir tai leis
mokyklai pradėti tam tikrą veiklą.

GALIMOS INICIATYVOS IKI 2025 M.

‣‣Be ES bendro finansavimo, mokykla turėtų būti pajėgi remtis nacionalinių administravimo institucijų,
verslo, NVO ir fondų, kuriems aktualūs jos siūlomi mokymai, teikiamu išorės finansavimu.

‣‣Mokyklos užmojis – tapti Europos pavyzdine tarptautinio valdymo srities institucija.
‣‣Institucijų tinklas ypač glaudžiai bendradarbiaus su tarptautinėmis akademinės bendruomenės
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atstovų ir mokslininkų grupėmis ir siūlys įvairioms tikslinėms auditorijoms skirtas programas.
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