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Amikor a kohéziós politikai 
döntéshozók fiatal kutatókkal 
találkoznak
Wolfgang Petzold és Madeleine Nygrund jelentése az 
uniós kohéziós politika 6. mesterkurzusáról, amelyet 
a régiók és városok 2018. évi európai hetén tartottak 
meg Brüsszelben október 8-11. között.

„A mesterkurzus célja, hogy megismerjük az intézmé-
nyeket és az általuk végzett munkát, a különböző 
uniós intézmények képviselőit, valamint hogy töb-

bet tudjuk meg arról, hogy milyen problémákkal kerülnek 
szembe, és ezeket hogyan oldják meg. Ez meglehetősen egye-
dülálló lehetőség a számos elérhető PhD-képzés mellett.” A 
fenti mondat az uniós kohéziós politikáról szóló mesterkurzu-
son részt vevő 30 PhD-hallgató és pályakezdő kutató egyikétől 
származik, és kiválóan összefoglalja ezen egyedülálló elgondo-
lás célkitűzését, amely az #EURegionsWeek elmúlt hat évében 
folyamatosan jelen volt.

Az uniós kohéziós politika hatásának mérése már a kezdetek-
től fogva be volt építve a szakpolitikába. Nem meglepő tehát, 
hogy a régiók és városok európai hetének körülbelül évi 6000 
résztvevőjéből mintegy 800-an kutatóként dolgoznak. Ily 
módon ez a hét a városi és regionális politika területén dol-
gozó tudományos kutatók egyúttal egyik legnagyobb éves 

összejövetele is. A mesterkurzus alapötlete az volt, hogy a leg-
ígéretesebb kutatók számára lehetővé teszik az uniós kohéziós 
politika brüsszeli döntéshozóival való találkozást. 

Az elképzelés 2013-ban született meg, amikor az Európai 
Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága és a 
Régiók Európai Bizottsága összefogott a Regionális Tanulmá-
nyok Egyesületével (Regional Studies Association, RSA). 2015 
óta az Európai Regionális Tudományi Társaság (European 
Regional Science Association, ERSA), az Európai Tervezőiskolák 
Egyesülete (Association of European Schools of Planning, 
AESOP) és az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) is 
csatlakozott a szervezői konzorciumhoz.

Nagyszerű lehetőség

Május elejéig minden évben 80-120 pályázó versenyez, hogy 
részt vehessen az ötnapos kurzuson. A résztvevők kötelezően 
PhD-hallgatók vagy adjunktusok, és be kell nyújtaniuk egy tanul-
mányjavaslatot, amelynek a végleges formáját a mesterkurzus 
vitáján mutatják be. 2013 óta 180 résztvevő vett részt a prog-
ramban, és a körükben végzett felmérés megerősítette, hogy 
rendkívül értékelik azt a lehetőséget, amely lehetővé teszi az 
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uniós intézmények jobb megértését és a nemzetközi kutatói 
közösséghez való csatlakozást. A korábbi hallgatók közös cik-
keket és könyveket jelentettek meg, és adjunktusként vagy 
kutatóként folytatták karrierjüket nemzetközi projektekben.

A 2018-as mesterkurzuson részt vevő 30 PhD-hallgató és 
pályakezdő kutató 13 uniós tagállamból és két nem uniós 
országból (Albánia és az Egyesült Államok) érkezett. A résztve-
vők tanulmányainak összefoglalása egy (nem nyilvános) 334 
oldalas „könyvben” jelent meg, három témára összpontosítva: 
1. a kormányzás és az intézményi kapcsolatok átalakítása; 2. 
területi kohézió és együttműködés, valamint 3. a szakpolitika 
hatékonysága az európai régiók fejlesztési kihívásaira adott 
válaszként. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a 
Régiók Európai Bizottsága 12 képviselőjétől kaptak visszajelzést 
a hét elején megrendezett beszélgetések során.

Átfogó menetrend

A későbbi ülésszakok, a kerekasztal-beszélgetések, az ún. nyitott 
kávéházi (World Café) megbeszélések és informális beszélge-
tések lehetőséget biztosítottak a hallgatóknak arra, hogy 30 
uniós politikai döntéshozóval, tisztségviselővel és neves tudóssal 
találkozhassanak. A rendezvény egyik csúcspontja az uniós 
kohéziós politika jövőjéről szóló kerekasztal-megbeszélés volt, 
amelyen Iskra Mihaylova európai parlamenti képviselő és a 
Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke, Marc Lemaître, a DG 
REGIO főigazgatója, valamint Johannes Rossbacher, a Tanács 

strukturális intézkedésekkel foglalkozó munkacsoportjának 
jelenlegi elnöke vett részt. A vita moderátora John Bachtler 
professzor, a glasgow-i és delfti Európai Politikai Kutatóköz-
pontjának igazgatója volt. A vita során megbeszélték a 2021-
2027-es rendeletekről szóló tárgyalások dinamikáját, valamint 
a bizonyítékok és a kutatás szerepét ebben az összefüggésben. 
Egyéb ülésszakokon a résztvevők az Európai Parlament Kutató-
szolgálatának munkájáról és a nemzetközi kutatási projektek 
kihívásairól beszélgettek. Az ülésszakok felét általában a vitának 
és az interakciónak szentelték, hogy elkerüljék a túlzott egyirányú 
kommunikációt.

A mesterkurzusról a résztvevők rendkívül pozitívan nyilatkoztak 
a program, a szervezés és a kurzus jövőbeli karrierjükben játszott 
relevanciájának értékelése során. Különösen értékelték az uniós 
intézmények képviselőivel való találkozást, valamint azt, hogy 
többet tudhattak meg a kutatás (ideértve a saját kutatásukat is) 
és a politikai döntéshozatal közötti kapcsolatokról. 

Összegezve elmondható, hogy a mesterkurzus egyedi módon 
egyesíti a rendkívül motivált fiatal kutatókat és az érdekelt 
döntéshozókból, tisztviselőkből és tudományos dolgozókból 
álló intézményközi közösséget. Olyan hosszú távú befektetés 
ez, amely hozzájárul az uniós kohéziós politika kutatásának 
minőségéhez.  
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