
 

Ce putem învăța din experiența European University Institute 

şi Robert Schuman Centre for Advanced Studies 

European University Institute (EUI) de la Florența este o instituție academică europeană, 

specializată în pregătirea doctorală și post-doctorală în domeniile economie, drept, științe 

politice și istorice; institutul găzduiește cercetători din peste 60 de țări. 

Înființat în 1976, EUI are la bază o convenție interguvernamentală a statelor membre fondatoare 

ale Comunității Europene, ce îi reglementează funcționarea, programele de pregătire doctorală 

și post-doctorală și contribuția fiecărui stat semnatar la bugetul său; 22 de state membre ale 

Uniunii Europene au aderat la EUI de la Florența. 

 

Sub egida European University Institute funcționează Centrul de Studii Avansate Robert 

Schuman (Robert Schuman Centre for Advanced Studies, RSCAS) care are drept obiectiv analiza 

interdisciplinară și comparativă a politicilor în domeniile principale care pot fi identificate la nivel 

european (cu accent pe problemele principale care afectează societățile europene), dar și 

programul de studii post-doctorale Max Weber. 

European University Institute invită în mod regulat șefi de stat, politicieni de renume și profesori 

de prestigiu pentru a ține prelegeri, conferințe, workshopuri și școli de vară. De asemenea, 

biblioteca din cadrul Institutului conține în jur de o jumătate de milion de volume de interes și de 



specializare, lucru care atrage cercetătorii externi preocupați de zona europeană. Mai mult, 

campusul găzduiește Arhivele istorice ale Uniunii Europene (Historical Archives of the European 

Union, HAEU), fapt care oferă o viziune de profunzime asupra rapoartelor și activităților la nivelul 

Uniunii Europene. În octombrie 2012, HAEU a primit noi dimensiuni, punându-se astfel bazele 

ideii de conservare și păstrare a istoriei europene. 

 

Domeniile de activitate: 

Înființat în 1976, inițial sub forma unei mici comunități academice, EUI a crescut, iar astăzi are 

forma unei comunități uriașe, care cuprinde mai mult de 1000 de cercetători din peste 60 de țări. 

EUI se preocupă mai ales de domenii precum economie, istorie și civilizație, drept, drept 

comunitar, științe sociale și politice. 

Având ca obiectiv fundamental dorința de a avansa pregătirea academică de top și cercetarea 

asupra principalelor probleme care afectează societatea europeană, la EUI au fost redactate mai 

mult de 2300 de lucrări de doctorat și mai mult de 330 de lucrări de masterat. Absolvenții 

Institutului se bucură de succes nu numai la nivel academic, dar și ca angajați în instituții de 

renume național sau european.  

Centrul de Studii Avansate Robert Schuman are drept obiect de activitate cercetarea teoretică, 

normativă și analitică în domenii precum integrarea europeană, guvernanța și democrația, 

regularizarea piețelor și gestionarea capitalului, și politicile mondiale ale secolului 21 și Europa. 

Acest centru găzduiește mai mult de 60 de proiecte de cercetare academică, implicând 

cercetători, profesioniști și decideți.  

De asemenea, din 2006, sub egida Institului funcționează și programul de studii post-doctorale 

Max Weber (MWP), care a devenit unul dintre cele mai căutate programe post-doctorale în 

științe sociale, asigurând un flux anual important de tineri cercetători care activează la nivel 

mondial. 

Așadar, mulțumită viziunii și valorilor oferite de fondatori, lideri, conducători și comunitatea 

academică, la care se adaugă suportul statelor care au aderat la el și ajutorul oferit de guvernul 



italian, EUI a devenit o emblemă a cercetării doctorale și post-doctorale și o „fabrică” de 

cercetători de renume european și mondial. 

 

Datele pe care le oferă: 

Nu oferă date, ci experiență dovedită în domenii precum: economie, istorie și civilizație, drept, 

drept comunitar, științe sociale și politice. Mai mult, EUI oferă acces la idei de referință cu privire 

la istoria Europei și a structurilor și organismelor care funcționează la nivel european.  

 

De ce EUI 

Vizita la această instituție este foarte utilă proiectului Starea Națiunii datorită faptului că una 

dintre prioritățile Institutului este cercetarea principalelor probleme care apar la nivel european. 

Prin intermediul acestei vizite, s-ar putea evidenția modul în care sunt analizate și rezolvate 

problemele europene, pentru ca, ulterior, metodologia și instrumentele de lucru să fie adaptate 

pentru cercetări efectuate la nivel național. Altfel spus, vizita la această instituție ar putea aduce 

un plus de valoare mai ales într-o etapă viitoare a proiectului, și anume aceea care vizează 

generarea de date referitoare la percepția publică. 

 

 

Mai multe detalii despre European University Institute aici 

 

http://www.eui.eu/Home.aspx

