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Stališče Nacionalne koordinacije Študentskih svetov univerz RS
o predlaganih varčevalnih ukrepih Vlade RS

Nacionalna koordinacija Študentskih svetov univerz Republike Slovenije (NKŠS) kot legitimen
predstavnik študentov vseh štirih slovenskih univerz podaja mnenje o varčevalnih ukrepih Vlade, saj
ti lahko resno prizadenejo kakovost in dostopnost študija.

Predlagani varčevalni ukrepi za študente pomenijo:












1. ZMANJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA
Še več študentov na pedagoškega delavca; kot posledica upokojevanja tistih, ki izpolnjujejo
pogoje, odpuščanja, prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju in omejitve avtorskih ter
podjemnih pogodb. Razmerje študent/učitelj je že sedaj na meji znosnega.
Ukinjanje programov in smeri; posledica pomanjkanja kadrov in sredstev. S tem bi dosegli
nasprotno od diverzifikacije visokega šolstva, za kar si prizadeva bolonjski sistem.
Manj diplomskih in raziskovalnih nalog ter doktorskih študijev; posledica zmanjševanja sredstev
za raziskovalno dejavnost, omejitve avtorskih in podjemnih pogodb ter preobremenjenosti
pedagoških delavcev, ki bi imeli manj časa za raziskovalno delo.
Mednarodna primerljivost študija ne bi bila več mogoča; posledica enakopravne obravnave
javnih in zasebnih visokošolskih ustanov in ustanavljanja novih regijskih univerzitetnih centrov ob
predvidenih varčevalnih ukrepih v visokem šolstvu. NKŠS nasprotuje ustanavljanju novih
visokošolskih zavodov in enakovrednemu financiranju manj kakovostnih zasebnih visokošolskih
ustanov, dokler ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za ustrezno delo in razvoj obstoječih
univerz.
2. ZMANJŠANJE DOSTOPNOSTI ŠTUDIJA
Vladna regulacija števila financiranih vpisnih mest pri popolni avtonomiji univerz glede števila
vpisnih mest lahko pomeni le eno: ŠOLNINE, ki ne grozijo samo drugi stopnji bolonjskega študija,
ampak tudi prvi stopnji. Vlada se tako izogne očitkom, da je uvedla šolnine, saj v to elegantno
prisili univerze, ki ob predvidenih varčevalnih ukrepih drugače ne bi mogle preživeti. Šolnine so za
študente nesprejemljive, saj vodijo v sistematično siromašenje in razslojevanje prebivalstva.
Slabša kakovost študija v Sloveniji in šolnine sta dva dobra razloga, da bodo perspektivni mladi,
željni znanja in z dovolj premožnimi starši, odhajali v tujino.
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Študentje verjamemo, da sta znanost in izobraževanje ključnega pomena za prihodnost naše države.
Visoko šolstvo kot domovanje znanosti je integralni in vitalni del družbe; je temelj za razvoj in
obči družbeni, tehnološki in gospodarski napredek. Dolgoročna gospodarska rast je možna le ob
napredku znanosti. Na drugi strani je družbeni napredek iz vidika človekovih pravic, moralnosti in
zagotavljanja javnih dobrin neposredna posledica razvoja humanističnih in družboslovnih ved.
Znanosti in izobraževanja zaradi svoje kompleksnosti ni moč podrediti trgu, optimalno pa se lahko
razvija le ob spoštovanju avtonomije univerz.

Vlado pozivamo, da obstoječim univerzam omogoči razvojno delovanje in podpre prizadevanja za
dvig kakovosti, da bodo lahko še naprej opravljale z zakonom določeno poslanstvo.
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