Prohlášení akademického senátu Technické univerzity v Liberci
k Bílé knize terciárního vzdělávání.
Akademická obec Technické univerzity v Liberci (TUL) vítá Bílou knihu terciárního
vzdělávání (BK) jako podklad pro diskusi. Jsme si vědomi nutnosti reformy vysokých
škol, BK obsahuje množství analýz a zajímavých podnětů. Některé závěry však
považujeme za nesprávné, neodpovídající možnostem ani potřebám vysokého školství
v ČR:
1. Navržená koncepce pokračuje v omezování akademických práv a směřuje k
zásadnímu omezení politické nezávislosti školství. Možnost volby rektora správní
radou, složenou i ze zástupců politické scény, považujeme za nepřípustnou a pro
školství nebezpečnou.
2. BK pokračuje v omezování funkce akademického senátu (AS), kterému ponechává
pouze kontrolní úlohu (na úrovni nezávazného doporučení), zatímco univerzita je
řízena zcela odděleně od akademické obce. Studenti jsou podle této vize oprávněni
pouze vznášet připomínky na AS, který však nemá žádná práva, žádný reálný vliv
na chod instituce a jehož připomínky nemusí být nikým akceptovány.
3. Myšlenku rozdělení vysokých škol na kategorie, obzvláště bude-li mít dopad i na
rozdělování prostředků na vzdělávání, považujeme za nešťastnou a diskriminující,
zejména pro vysoké školy zaměřené (dokonce ve smyslu tezí BK) na aplikovaný
výzkum, nebo pro humanitní a umělecké směry vzdělávání.
4. Předložený dokument sleduje v oblasti financování terciárního vzdělávání spíše
kvantitu než kvalitu; navíc nejsou zřejmá kritéria posuzování kvality studentů,
zvláště u uměleckých a pedagogických fakult. Financování podle procenta
úspěšnosti studentů (studijní prostupnosti) prozatím vede pouze ke snižování
nároků na studenty a ke snížení kvality výuky, viditelnému již dnes.
5. Nejsme přesvědčeni o tom, že předložená koncepce školného zajistí možnost
studia na vysoké škole studentům všech sociálních skupin; jeho zavedení by bylo
možné pouze za předpokladu garantované státní podpory. Musíme však
konstatovat, že reálný státní příspěvek na výuku stále klesá, což je v kontrastu
s programovým prohlášením vlády, a ani BK neslibuje zlepšení.
6. Uvítali bychom zavedení celostátního systému evidence úvazků pedagogických
pracovníků, který by pomohl zamezit úvazkům pedagogů v řádu několika set
procent.
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