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Bucureşti, 19 iunie 2004

Institutul „Ovidiu Şincai” are deosebita plăcere de a vă anunţa înfiinţarea
Şcolii Europene „Ovidiu Şincai”, una din cele mai importante forme de studiu şi training
politic din România, organizată sub auspiciile Consiliului Europei. Deschiderea şcolii a
avut loc vineri, 18 iunie a. c.
Şcoala „Ovidiu Şincai” va reuni anual 40 de cursanţi selectaţi din întreg spectrul
societăţii civile. Principalele scopuri ale acestei şcoli sunt educarea tinerilor politicieni, a
factorilor de decizie din România în spiritul practicilor democratice europene, dar şi şi
relaţionarea între reprezentanţii diverselor grupuri sociale (partide politice, ONG-uri,
sistemul judiciar, jurnalişti, oameni de afaceri, oameni politici etc.).
Şcoala va organiza, în cursul fiecărui an, patru seminarii a câte trei-patru zile, ce
vor acoperi principalele aspecte ale guvernării unei societăţi pluraliste, democratice , cu o
economie de piaţă funcţională. Seminariile pentru anul de studii 2004-2005 vor avea loc în
România, în iunie, septembrie 2004 şi februarie 2005 şi la Strasbourg, în aprilie 2005.
Sunt invitaţi să susţină prelegeri experţi guvernamentali, profesori, politicieni,
personalităţi ale vieţii publice. După terminarea cursurilor şcolii, cursanţii vor primi
diplome de absolvire.
Seminariile vor analiza funcţionarea societăţilor democratice, structurile lor,
exercitarea puterii şi a responsabilităţilor politice în cadrul lor. De asemenea, ele vor
analiza aspecte practice ale procesului decizional şi vor examina probleme de interes
major pentru România, cum ar fi integrarea europeană, administraţia publică, reforma
justiţiei şi managementul comunităţilor locale.
Sunt selectaţi 40 de participanţi care doresc să se impună în domeniul lor de
activitate. Selecţia se face pe baza unui CV, a unei scrisori de intenţie şi a unui interviu. În
timpul seminariilor, participanţii vor avea ocazia să interacţioneze cu experţii şi între ei
pentru a facilita crearea de reţele comunicaţionale şi pentru a-şi împărtăşi experienţele
personale.

