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Akreditace: hrozí inflace titulů?
Podle EU musíme zvednout počet vysokoškoláků. Pošťák se bez bakalářského titulu neobejde a absolventi obchodních
akademií půjdou k pásu. Budou mít váhu jen tituly magistr a doktor?
V současné době je u nás přibližně 12 % vysokoškolsky vzdělaných lidí a podle doporučení EU musíme dosáhnout
toho, aby aspoň 30 % ekonomicky aktivních obyvatel ČR mělo vysokoškolské vzdělání. To logicky povede k degradaci
vysokoškolského diplomu, o středním vzdělání ani nemluvě. Dnes je na našich vysokých školách akreditováno zhruba
550 studijních programů s více než 4000 obory. A bude hůř.
Přibude dělníků s maturitou
Vysoké školství se začne potýkat s problémem, jaký donedávna řešilo školství střední. Boom obchodních akademií a
zvyk schovávat obyčejná učiliště pod honosně znějícími názvy vyprodukoval armádu těžko uplatnitelných absolventů.
"Umělé navyšování vzdělanosti nic neřeší. Dopadne to jako na nových středních školách, kam brali každého, a tak
ti méně chytří, kteří by se hodili na řemeslo, si tu vypěstovali akorát odpor k manuální práci," tvrdí Zdeněk, budoucí
středoškolský učitel. Aby naše země dosáhla vyššího počtu vysokoškoláků, plánuje ministerstvo školství velkoryse
rozdávat akreditace. Zejména bakalářský titul, který dnes nemá při hledání práce takřka žádnou váhu, zažije zlatý
věk. Vzhledem ke stoupajícímu počtu vysokých škol a akreditovaných oborů je jasné, že získat akreditaci např. pro
obor zabývající se studiem lenosti, by možná nebyl až takový problém. Škola podá žádost na MŠMT. To žádost předá
akreditační komisi, která požádá příslušnou pracovní skupinu o vyjádření. Výsledkem mohou být neuplatnitelní lidé s
titulem bakaláře. A pak hurá na úřad práce!
Šance pro všechny
Málokterý čerstvý vysokoškolák, který se na škole dřel celé roky, souhlasí s tím, aby se tituly začaly rozdávat plnými
hrstmi. Najdou se však i tací, kteří nově akreditované obory vítají.
"Podle mě by mělo být akreditovaných oborů na veřejných vysokých školách maximum. Čím více bude akreditovaných
oborů, tím více možností studovat," hájí koncepci studentka Lucie Soldátová.
"Když se bakalářský titul bude dávat za kdejaký srandovní obor, nebude mít žádný titul váhu. Ve vážnosti zůstanou
jen tradiční stálice - práva, medicína, farmacie a strojírenství. Personalisti se navíc budou hodně zajímat, zda je titul z
veřejné školy," předpovídá naopak Martina, jedna z oslovených studentek lékařské fakulty v Plzni.
Ministerstvo vidí situaci jinak, ale přiznává, že se již objevily komplikace. "Dílčím problémem je udržování dlouhých
magisterských programů na některých typech škol. Ve shodě s evropským vývojem směřujeme k restrukturalizaci
vysokoškolského vzdělávání na tři stupně - bakalářský, magisterský a doktorský. Dnes nikomu nehrozí riziko neudělení
reakreditace či akreditace," konstatuje Lubomíra Černá z Odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství.
Je velký rozdíl mezi tím, zda akreditaci neboli povolení nového oboru dostane škola soukromá, nebo veřejná. "Problém
je v nerovnoprávném postavení studentů státních, veřejných a soukromých vysokých škol. Veřejné vysoké školy
dostávají obrovský objem finančních prostředků, soukromé se musí již při podání žádosti zavázat, že si vystačí samy."
říká docent Zdeněk Sadovský, rektor Akademie Sting.
Příliš mnoho filozofů?
Jednou z veřejných škol, která získala akreditaci na nový obor, je i budějovická Jihočeská univerzita. "Naše univerzita
plně respektuje nezávislost akreditační komise jako orgánu složeného z významných odborníků. Domnívám se, že
by komise měla ve svém poslání pokračovat, neboť pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Za naši univerzitu
mohu uvést, že jsme s akreditováním dosud žádné významnější problémy neměli. Naopak v polovině roku Akreditační
komise souhlasila se vznikem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Ta byla zřízena k 1. lednu 2006," říká profesor
Václav Bůžek, rektor univerzity. Otázkou je, co naše země bude dělat s tolika "filozofy", když máme málo zubařů,
či manuálních pracovníků. Jen pro představu: průmyslová zóna Borská pole v Plzni potřebuje 3000 nových dělníků,
filozofa ani jednoho.
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