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ȘCOALA DE GUVERNANȚĂ EUROPEANĂ
ȘI TRANSNAȚIONALĂ
CE EXISTĂ ÎN PREZENT

‣‣În Europa nu există în prezent un forum de predare și de cercetare recunoscut la nivel
internațional privind guvernanța europeană și transnațională (după modelul Harvard
Kennedy School of Government).

Școala de Guvernanță Europeană și Transnațională, care funcționează în cadrul Institutul Universitar European
din Florența, are ambiția de a deveni un centru de referință internațional și un hub pentru cercetare, predare
și formare la nivel înalt în cadrul guvernanței europene, regionale și transnaționale.

CE SE POATE FACE ÎN URMĂTORII DOI ANI?

‣‣În 2017 și 2018, Institutul Universitar European din Florența beneficiază de sprijin financiar din programul
Erasmus + pentru înființarea Școlii de guvernanță europeană și transnațională (2017: 1,7 milioane EUR, 2018:
3,2 milioane EUR).
Sprijinul financiar urmează să fie acordat până la instituirea completă a școlii.
Activitățile școlii vor fi lansate progresiv în jurul a cinci piloni principali:

‣‣
‣‣

1. un program de masterat comun pentru tinerii profesioniști organizat în strânsă colaborare cu alte
universități europene;
2. un program pentru tinerii profesioniști promițători din Europa – și nu numai – interesați de guvernanța
europeană;
3. un program pentru cadre de conducere din guverne, organizații naționale și internaționale, ONG-uri, precum
și pentru reprezentanți ai comunității de afaceri;
4. un forum în care lideri din lumea economică, politică și socială să aibă ocazia de a schimba opinii cu privire
la principalele chestiuni politice;
5. activități de cercetare.
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‣‣Școala nu va funcționa singură, ci va anima o rețea de instituții din care vor face parte, de exemplu, École

Nationale d’Administration, Hertie School of Governance sau Colegiul Europei din Bruges, pentru a se asigura
crearea de sinergii și a se evita suprapunerile cu programele existente.

‣‣Un grup de experți externi de nivel înalt condus de profesorul Mario Monti lucrează în prezent la recomandări

practice pentru activitatea viitoare a școlii. În urma concluziilor activității lor, care vor fi disponibile până la
sfârșitul anului 2017, școala va începe punerea în aplicare a anumitor activități.

POSIBILE INIȚIATIVE ÎN ORIZONTUL ANULUI 2025

‣‣Școala ar trebui să se poată baza, pe lângă cofinanțarea din partea UE, pe finanțare externă de la
administrațiile naționale, întreprinderi, ONG-uri și fundații interesate de oferta de formare.

‣‣Școala urmează să devină o instituție europeană emblematică în materie de guvernanță
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transnațională.

‣‣Rețeaua de instituții va colabora, într-un mod foarte integrat, cu echipe internaționale de profesori
universitari și cercetători care vor oferi cursuri de formare pentru diverse categorii de public.
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