ZPRÁVY

VÝZKUMNÝ PROJEKT FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ
Ve dnech 14.–15. října 2004 se v Centru pro studium vysokého školství (CSVŠ) konala porada expertů
(workshop) věnovaná zahájení výzkumného projektu
Systémy ﬁnancování a jejich efekty na systémy vysokého školství. Tento projekt vznikl na půdě IMHE1),
součásti OECD, na jeho řešení se podílí příslušná odborná pracoviště čtrnácti zemí2), která byla zastoupená
na zmíněné poradě. Koordinátorem projektu je Ústav
mezinárodních studií managementu3) na Univerzitě Johannese Keplera v Linci, jmenovitě prof. Franz Strehl.

Jednotliví zúčastnění partneři vypracují „národní“
studie, koordinační pracoviště v Linci pak je zodpovědné za ﬁnální zprávu zahrnující celkové shrnutí,
srovnávací analýzu a závěry.
Úkolem workshopu bylo projednání a docílení
shody názorů o:
W klíčových tematických okruzích daného projektu,
W cílech výzkumu a jejich operacionalizaci,
W relevantních zainteresovaných subjektech, které
mají být zahrnuty do řešení,

Hlavním cílem projektu je popis, analýza a srovnání speciﬁckých aspektů a efektů ﬁnancování vysokého
školství v zúčastněných zemích na vládní (celostátní)
a institucionální úrovni. Analyzovány by měly být
zejména:

W hlavních metodách vhodných pro daný výzkum,

W vzájemné vazby mezi systémy ﬁnancování vysokého školství a politikou a strategickými cíli vlád,

W časovém harmonogramu řešení projektu.

W zamýšlené a nezamýšlené efekty systémů ﬁnancování vysokého školství,

Zmíněné otázky se projednávaly v pracovních skupinách o třech, popřípadě čtyřech zastoupených řešitelských zemích, a na plenárních poradách, na nichž
mluvčí jednotlivých pracovních skupin seznamovali
ostatní s výsledky jednání ve skupině. Na základě
diskuse v plénu se pak formulovaly závěry.

W struktuře závěrečné zprávy,
W organizaci a managementu projektu,

W vlivy systémů ﬁnancování na strategie, záměry
a cíle, jakož i na modely alokace rozpočtových
prostředků jednotlivých institucí vysokého školství,

Práce na realizaci projektu jsou rozvrženy tak,
že se získáváním relevantních informací a vypracováváním studií harmonogram počítá od posledního
kvartálu 2004 do konce třetího kvartálu 2005. Na poslední kvartál 2005 je plánovaný follow up workshop
(podle potřeby) a na začátek roku 2006 pak prezentace
dosavadních výsledků. Na deﬁnitivní kompletaci národních studií a jejich zpracování v konečné verzi pak
zbývá období prvního čtvrtletí 2006.

W efekty systémů ﬁnancování na základní a kritické
prvky celkové strategie vysokých škol (výuka,
výzkum, celoživotní vzdělávání apod.),
W různá hlediska týkající se silných a slabých stránek
(předností a nedostatků) systémů ﬁnancování.

1)

Institutional Management in Higher Education. CSVŠ je členem
této organizace.

2)

Brazílie, Česká republika, Dánsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovenská
republika, Slovinsko, Švédsko.

3)

Institut für internationale Managementstudien.

Mezinárodní spolupráci ve výzkumu problematiky
vysokého školství se tímto projektem dostává významného podnětu. Lze doufat, že zkušenosti získané ze
spolupráce na tomto projektu budou povzbuzením
k dalším obdobným společným výzkumům a základem trvalé mezinárodní spolupráce ve vědeckém
výzkumu problematiky terciárního vzdělávání.
- or -
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