Ljubljana, 29. september 2010

Odbor za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela
Delavsko-punkerska univerza
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze

Spoštovane in spoštovani,

Odbor za obrambo visokošolskega in znanstvenega dela, Delavsko-punkerska univerza,
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in Neodvisni sindikat delavcev
ljubljanske univerze organizirajo posvet z naslovom:

Predrzna Slovenija

Posvet bo potekal

v sredo, 6. oktobra 2010, ob 10. uri,
v konferenčni dvorani Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je od začetka julija do začetka
septembra 2010 objavilo tri pomembne dokumente, ki naj bi – pod krovnim imenom Drzna
Slovenija – v prihodnje temeljito preoblikovali visoko šolstvo in znanstveno-raziskovalno delo
v Republiki Sloveniji.
Gre za Izhodišča za Nacionalni raziskovalni in inovacijski program 2011-2020 in Osnutek
nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 (oba dokumenta sta dostopna na spletni
strani MVZT) ter Inovativno shemo za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov.
Izhodišča za Nacionalni raziskovalni in inovacijski program 2011–2020 so že v poletnih
mesecih naletela na številne kritične odzive (Sobotna priloga Dela, Dnevnikov Objektiv,
Mladina, Tribuna), prav tako Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za
spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanje aktualnih družbenih izzivov (glej
peticijo, sporočilo za javnost, ministrov odgovor in odziv odbora), Osnutek nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 pa MVZT pravkar predstavlja zainteresiranim javnostim.

Ker vsi trije dokumenti prinašajo pomembne, celo radikalne spremembe v organizacijo in
način delovanja visokošolske in znanstveno-raziskovalne sfere, smo se odločili za organizacijo
posveta na temo Predrzna Slovenija.
Natančen program posveta boste našli v prilogi (naslednja stran), prispevki s posveta bodo
objavljeni v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.

Vabimo vas, da se posveta in javne tribune udeležite v kar največjem številu, s kar največ
prispevki in vprašanji!

Za organizatorje:
Prof. dr. Igor Ž. Žagar, član Znanstvenega sveta za družboslovje ARRS
Doc. dr. Maja Breznik, članica Sveta za znanost in tehnologijo RS
Prof. dr. Rastko Močnik, član Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu
Dr. Matjaž Ličer, univ. dipl. fiz., DPU
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ
Doc. dr. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU

PROGRAM POSVETA "PREDRZNA SLOVENIJA"
(vsak govorec ima za predstavitev stališč na voljo do 10 minut)

prof. dr. Igor Ž. Žagar: "Uvodne pripombe in pojasnila"
prof. dr. Rastko Močnik: "Navidezna protislovja in dejanska nasprotja"
prof. dr. Stanislav Pejovnik: "Univerza v Sloveniji"
dr. Matjaž Ličer: "Teoretična znanost in materialni učinki: koristna nekoristnost"
Anej Korsika: "Plačujem, torej mislim!"
Branimir Štrukelj: "Visokošolski učitelji kot javni uslužbenci?"
Gregor Golobič: "Drzna Slovenija"
Diskusija (cca. 15 minut)
prof. dr. Dean Komel: "Položaj humanistike med znanostjo, izobraževanjem in kulturo"
prof. dr. Ivan Leban: "Izobraževanje kot javni interes"
Martin Klanjšek: (naslov bo javljen kasneje)
Tanja Poličnik: "Študentski komentar na Nacionalni program visokega šolstva"
doc. dr. Tomaž Sajovic: "Zagovor akademske svobode"
doc. dr. Zdenko Kodelja: "Druga plat avtonomije univerze"
prof. dr. Rudi Rizman: "Ali mora univerza (znanost) misliti ali razumeti?"
dr. T. Kramberger in prof. dr. B. Rotar: "Znanost, pre-drznost, birokratski okultizem. O
kulminaciji simbolnega in realnega nasilja v neoliberalni hegemoniji"
prof. dr. Marko Marinčič: "Poslovni diskurz in akademska kultura"
Splošna diskusija

