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ŠOLA ZA EVROPSKO IN NADNACIONALNO
UPRAVLJANJE
KAKŠNO JE STANJE DANES?

‣‣Evropa

trenutno nima mednarodno priznanega foruma za poučevanje in raziskave
o evropskem in nadnacionalnem upravljanju (kot je Kennedy School of Government na
Univerzi Harvard).

Šola za evropsko in nadnacionalno upravljanje na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah želi postati
mednarodni vzor ter središče raziskovanja, poučevanja in usposabljanja na visoki ravni na področju evropskega
in regionalnega nadnacionalnega upravljanja.

KAJ JE ŠE MOGOČE NAREDITI V NASLEDNJIH DVEH LETIH?

‣‣Evropski univerzitetni inštitut v Firencah v letih 2017 in 2018 prejema finančno podporo programa Erasmus+
za ustanovitev Šole za evropsko in nadnacionalno upravljanje (2017: 1,7 milijona EUR, 2018: 3,2 milijona EUR).
Finančno podporo bo prejemal, dokler ne bo šola povsem vzpostavljena.
Dejavnosti šole se bodo začele izvajati postopoma, temeljile pa bodo na petih glavnih stebrih:

‣‣
‣‣

1. skupni program magistrskega študija za mlade strokovnjake v tesnem sodelovanju z drugimi evropskimi
univerzami;
2. program za obetavne mlade strokovnjake iz Evrope in od drugod, ki jih zanima evropsko upravljanje;
3. program za vodilne kadre iz vlad, nacionalnih in mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in poslovne
skupnosti;
4. forum za izmenjavo mnenj med vodilnimi v gospodarstvu, politiki in na družbenem področju o ključnih
vprašanjih politike;
5. raziskovalne dejavnosti.
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‣‣Šola ne bo delovala sama, temveč bo povezovala mrežo institucij, kot so École Nationale d'Administration, Hertie
School of Governance in College of Europe v Brugesu, da bi se zagotovile sinergije in preprečila prekrivanja
z obstoječimi programi.

‣‣Skupina zunanjih strokovnjakov na visoki ravni pod vodstvom prof. Maria Montija trenutno pripravlja praktična

priporočila za prihodnje delovanje šole. Rezultati njihovega dela bodo na voljo pred koncem leta 2017, kar bo
šoli omogočilo, da začne izvajati nekatere dejavnosti.

MOŽNE POBUDE DO LETA 2025

‣‣Šola bi se morala poleg sofinanciranja iz sredstev EU opirati tudi na zunanje vire financiranja s strani
državnih uprav, podjetij, nevladnih organizacij in fundacij, ki jih zanima ponujeno usposabljanje.

‣‣Šola naj bi postala vodilna evropska institucija na področju nadnacionalnega upravljanja.
‣‣Mreža institucij bo zelo tesno sodelovala z mednarodnimi ekipami akademikov in raziskovalcev ter
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ponujala programe usposabljanja različnim ciljnim skupinam.
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