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A régiók és városok  
európai hete egyetem

A REGIONÁLIS ÉS VÁROSFEJLESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS LEGÚJABB KUTATÁSI  
EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

Az egyetem célja a regionális és városfejlesztéssel kapcso-
latos legújabb kutatási eredmények hozzáférhetővé tétele 
a politikai döntéshozók és a szakemberek számára.  

Az idén nyolcéves egyetem a régiók és városok európai 
hetének központi eleme. Célja az európai tudósok, valamint 
a regionális és helyi képviselők közötti tapasztalatcsere meg-
könnyítése, továbbá a figyelem felkeltése a regionális és 
városfejlesztési, valamint az uniós kohéziós politika terén 
elért kutatási eredményekkel kapcsolatban. 

Az egyetemet három, a regionális tanulmányok, a regionális 
tudomány és a területrendezés terén elévülhetetlen érdemeket 
szerzett tudós társaság szervezi: a Regionális Tanulmányok 
Egyesülete (Regional Studies Association, RSA), az Európai 
Regionális Tudományi Társaság (European Regional Science 
Association, ERSA), valamint az Európai Tervezőiskolák Egye-
sülete (Association of European Schools of Planning, AESOP), 
együttműködésben az Európai Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

A régiók és városok európai hetén körülbelül 6 000 szakma-
beli, politikai döntéshozó és az uniós kohéziós politika iránt 
érdeklődő tudós vesz részt. A rendezvény körülbelül 130, az 
európai intézmények, a régiók, a városok és az uniós kohéziós 
politikában érdekelt egyéb szervezetek által rendezett 
ülésszaknak ad helyet. Az általános program keretén belül 
az egyetem a régiókat és városokat érintő, gyakorlati jelen-
tőséggel bíró kulcsfontosságú témákra összpontosít.  

Idén az egyetem ülésszakai a következő témák köré 
szerveződnek:
kk A mikrovállalkozások termelékenységi határának 
kiterjesztése
kk Tudásmorzsák: kihívások és dilemmák a város és az 
egyetem közötti kapcsolatban
kk Öt éve tartó intelligens szakosodás: a tervezéstől 
a végrehajtásig
kk A hatékony területrendezési politikához szükséges 
területrendezési adatok

kk Tartós és fenntartható gazdasági növekedés: a gazdasági 
és ökológiai fejlődés egyensúlyban tartása a városokban 
és a régiókban 
kk Az éghajlatváltozás uniós szintű területi hatásai 
kk Városfejlesztési és területi politikai rendelkezések, valamint 
az egyszerűsített és felhasználóbarát végrehajtási 
rendszerek létrehozásával kapcsolatos kihívások
kk A jövő fenntartható társadalmai: a demográfiai kihívások 
és az idősek gazdasága dinamikájának kezelése
kk Migráció és a városok: a migráció területi aspektusai
kk Kik Európa új önfoglalkoztatói, és hogyan járulnak hozzá a 
növekedéshez, valamint a területi és társadalmi kohézióhoz?

A régiók és városok európai hetének 
mesterkurzusa  

Az egyetem fontos része az uniós kohéziós politika iránt érdek-
lődő PhD-hallgatók és pályakezdő kutatók számára szervezett 
mesterkurzus. A mesterkurzus időpontja október 9–13., ame-
lyen 30 kiválasztott résztvevő öt napon át az uniós kohéziós 
politikára összpontosító, koordinált ülésszakokon vesz részt. 
Lehetőségük nyílik arra is, hogy az EU vezető tisztségviselőiből 
álló testületnek röviden bemutassák a kutatásukat, és vissza-
jelzést kapjanak tőlük. A mesterkurzus az EU vezető tisztség-
viselőivel folytatott kerekasztal-megbeszéléseket, interaktív 
ülésszakokat és hálózatépítési lehetőségeket is kínál. 

A 2016-os év kiemelt témái a következők:
kk Az inkluzív növekedés és a társadalmi kohézió elősegítése, 
ideértve a területi dimenziót, valamint a város- és 
vidékfejlesztés integrációját;
kk A hálózati gazdaság jelentősége: politikák elsajátítása, 
tapasztalatcsere a régiók és városok között, a tudás 
továbbgyűrűzése; valamint
kk A kohéziós politika végrehajtási rendszerének javítása: 
teljesítmény, egyszerűsítés és elszámoltathatóság.
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A mesterkurzusra rengeteg a jelentkező, mivel inspiráló és 
előnyös környezetet biztosít a fiatal kutatóknak arra, hogy 
találkozhassanak a vezető uniós politikai döntéshozókkal, vala-
mint hogy megvitassák a szakpolitika megtervezésével, vég-
rehajtásával és hatékonyságával kapcsolatos kulcsfontosságú 
kérdéseket. Az előző évek mesterkurzusainak résztvevői szá-
mára a részvétel új kapcsolatokat és lehetőségeket biztosított, 
valamint kedvező hatással volt a karrierjükre.

Egyetemi szervezők

Az 1965-ben alapított Regionális 
Tanulmányok Egyesülete (Regional 
Studies Association, RSA) a város- és 
regionális kutatás, fejlesztés és poli-
tika globális fóruma. Az RSA öt vezető 

szaklapot is megjelentet, ezek közül a Regional Studies a legré-
gibb és a legismertebb. A társaság ezenkívül különféle támoga-
tási programokkal és hálózatépítéssel finanszírozza az 
új kutatásokat és a tudáscserét, illetve egyéb segítséget is nyújt 
a kutatóknak a munkájuk elmélyítése, valamint a karrierjük támo-
gatása és a befolyásuk növelése érdekében. Az RSA szerint 
a régiók kulcsfontosságúak a politikai, gazdasági, társadalmi és 
környezeti változások, valamint az innováció természetének és 
hatásainak nagyságrendi vizsgálatában. Az Egyesület partnerségi 
kapcsolatot ápol többek között az Európai Bizottsággal, a Régiók 
Bizottságával, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatósággal, 
az ENSZ Emberi Települések Programjával (UN-Habitat), a Világ-
bankkal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve-
zettel (OECD), és kezdetek óta részt vesz a régiók és városok 
európai hete egyetem és mesterkurzus szervezésében.  

www.regionalstudies.org

Az Európai Regionális Tudományi 
Társaság (European Regional Science 
Association, ERSA) a Nemzetközi Regi-
onális Tudományi Társaság (Regional 

Science Association International, RSAI) égisze alatt működő 
legnagyobb szupraregionális tudományos egyesület. Az ERSA 

jelenleg 19, az európai területfejlesztésben érdekelt, nyelvi 
szekciókra osztott nemzeti kutatói egyesületet ölel fel. Világ-
színvonalú kongresszusa egyedi felületet kínál a regionális 
tanulmányok elősegítésére, valamint az aktuális gazdasági, 
társadalmi és szakpolitikai témákról szóló tapasztalatcserére. 
Az ERSA aktívan együttműködik más nemzetközi intézmények-
kel és egyesületekkel is (pl. Európai Beruházási Bank, Európai 
Bizottság, Európai Egyetemek Szövetsége, AESOP), és ezt az 
együttműködést kulcsfontosságúnak tartja az innovatív gon-
dolkodásmód előmozdítása, valamint a meglévő területfej-
lesztési problémákra adandó új és intelligens megoldások 
létrehozása szempontjából.  

www.ersa.org 

Az 1987-ben alapított Európai Ter-
vezőiskolák Egyesülete (Associa-
tion of European Schools of Planning, 

AESOP) a területrendezés oktatásával és kutatásával foglal-
kozó egyetemek nemzetközi egyesülete. A több mint 150 intéz-
ményi tagot számláló szervezet a tervezési tapasztalatcseréhez 
biztosít felületet tudósok, szakemberek, szakmai szervezetek, 
politikusok, valamint a területrendezésben és városfejlesztés-
ben érdekelt egyéb felek számára. Az AESOP éves kongresz-
szusa Európa legnagyobb tervezői találkozójává nőtte ki 
magát. Az Egyesület szaklapja a Planning Education nevet 
viseli, és több mint 50 más tervezési szaklappal működik 
együtt. Az AESOP különféle európai tudományos szervezetek-
kel és szakmai szövetségekkel, valamint európai és globális 
intézményekkel, ügynökségekkel és programokkal (Európai 
Bizottság, Régiók Bizottsága, az ENSZ Emberi Települések 
Programja) működik együtt, támogatva ezen szervezetek 
növekvő érdeklődését a „terület és területiség” iránt.          

www.aesop-planning.eu 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://regions-and-cities.europa.eu 


