Απόφαση της Κοσμητείας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου
Πανεπιστημίου διαπιστώνει ότι το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, που τέθηκε προς ψήφιση στο Ελληνικό κοινοβούλιο,
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες ανησυχίες της
ακαδημαϊκής κοινότητας, ακυρώνει εν τοις πράγμασι το
συνταγματικά θεμελιώδες αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και την
αρχή της δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ενδεικτικά,
το νέο υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης που προβλέπει το
νομοσχέδιο υποβαθμίζει τον ρόλο της Συγκλήτου και δίδει
αποφασιστικές αρμοδιότητες σε ένα ολιγομελές όργανο, το
Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο διορίζει τον Πρύτανη, ο οποίος με τη
σειρά του διορίζει τους Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες -μεταξύ
άλλων. Αποτέλεσμα του νέου μοντέλου διοίκησης είναι το έλλειμμα
δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης από την
πανεπιστημιακή κοινότητα και η απουσία θεσμικών αντίβαρων και
ελεγκτικών μηχανισμών.
Η Κοσμητεία εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για τη θέσπιση
πολλαπλών διαφορετικών πτυχίων, καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί
σε διαφορετικές πιστωτικές μονάδες (ECTS), αλλά όλα κατοχυρώνουν
τα ίδια επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από το
ευρωπαϊκό πλαίσιο ακαδημαϊκών προσόντων. Εκφράζoυμε επίσης
την ανησυχία μας τόσο για την υπονόμευση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων όσο και για τον θρυμματισμό των γνωστικών
αντικειμένων που θεραπεύει ο θεσμός του Πανεπιστημίου από την
ίδρυσή του και την αντικατάστασή τους από δεξιότητες και
κατάρτιση.
Εξάλλου, η Κοσμητεία διαπιστώνει ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει
ανθρώπινους και υλικούς πόρους, αναγκαίους για την ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου. Η κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης των
μεταπτυχιακών σπουδών και ο μη συνυπολογισμός της διδασκαλίας
σε αυτές θα οδηγήσουν στην υποχρεωτική επιβολή διδάκτρων.
Τέλος, ένα νομοσχέδιο που αλλάζει ριζικά την ταυτότητα, τον ρόλο
και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου προϋποθέτει τη συναίνεση της

ακαδημαϊκής κοινότητας και τον εκτενή διάλογο, τόσο κατά τη
διαδικασία προπαρασκευής του νομοσχεδίου όσο και κατά τη
διαβούλευση, Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι δεν υπήρξε επαρκής και
δεοντολογικά δόκιμη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Ως εκ
τούτου, η Κοσμητεία ζητεί τη μη ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.
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