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Poslijediplomski studij iz e-vladavine
za menadžere

Studij je podijeljen u tri osnovne faze. U prvoj fazi, koja traje od 4. do
30. rujna 2006., provodi se on-line prethodna pismena provjera. Dru
ga je faza razdijeljena u četiri modula koji obuhvaćaju boravak u dru
gom dijelu svijeta. Prvi modul održava se u Europi u listopadu 2006.
(Lausanne, Delft i Barcelona), drugi u Aziji tijekom siječnja i veljače
2007. (Kina, Južna Koreja i Japan), treći u Sjevernoj Americi tijekom
svibnja 2007. (Kanada i SAD), a četvrti opet u Europi tijekom srpnja
2007. (Lausanne, Tallin i Tampere). U trećoj, završnoj, istraživačkoj
fazi provodi se inovacijski projekt (ožujak i travanj 2007.) i izrađuje
i brani završni rad, odnosno magistarska teza (lipanj i srpanj 2007.).
Sadržajno, studij obuhvaća teme od koncepata, rasprava i trendova u
razvoju e-uprave i e-vladavine, preko glavnih politika i strategija u pog
ledu e-vladavine, do glavnih karakteristika i razvojnih pitanja koncepta
e-vladavine.
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Savezna politehnička škola iz Lausanne, Švicarska, u suradnji s broj
nim drugim svjetskim visokoškolskim institucijama upisuje drugu ge
neraciju poslijediplomskog studija iz e-vladavine za menadžere na viso
kim rukovodećim položajima u privatnim i upravnim organizacijama.
Studij je jednogodišnji i odvija se manje-više po pravilima izvanrednog
studija. Započinje u rujnu 2006., a završava krajem kolovoza 2007.
Partnerske organizacije su Akademija za e-vladavinu iz Tallina, Esto
nija, Institut za e-vladavinu iz Pekinga, Kina, Centar za politiku inte
lektualnog vlasništva Sveučilišta Mc Gill iz Montreala, Kanada, Škola
informacijskih studija Sveučilišta Syracuse, New York i Washington,
SAD, Sveučilište Pompeu Fabra iz Barcelone, Španjolska, Sveučilište
uTampereu, Finska, Tehnološko sveučilište iz Delfta, Nizozemska, te
Sveučilište Waseda iz Tokija, Japan. Po tome, ali i po načinu izvedbe
studij je doista međunarodni.

210

VIJESTI
HRVATSKA JAVNA UPRAVA, god. 6. (2006.), br. 2., str. 189.-213.

Studij je namijenjen menadžerima angažiranim u projektima ili u or
ganizacijama koje su uključene u projekte u području između javne
uprave, poslovnog i civilnog sektora. Smatra se potrebnim barem pet
godina iskustva na menadžerskim položajima te da kandidati mogu
znatno utjecati na promjene u svom radnom okruženju. Potrebne su
visoke intelektualne sposobnosti i spremnost na marljiv rad. Nastava
se održava na engleskom jeziku. Poželjno je znanje drugih svjetskih
jezika, iskustvo života izvan matične zemlje ili međunarodna karijera,
spremnost na kulturalnu razmjenu i slično. S obzirom na takav profil
ne čude predvidivi troškovi školovanja od oko 30.000 eura, što se od
nosi na školarinu od 19.000 eura, upisninu od 750 eura te troškove
putovanja i smještaja od oko 10.000 eura.
Rok za prijave istječe 31. svibnja 2006., a podrobnije se informacije
mogu naći na internetskoj adresi http://egov.epfl.ch.
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