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Jon File získal akademický titul Honorous-degree in
Sociology prvního stupně na Universitě v Kapském
Městě. Na této universitě pak pracoval v oblasti plánování a řízení v letech 1980 až 1997. Byl ředitelem
Akademické podpory programů, vedoucím oddělení
pro plánování a rozvoj a akademickým sekretářem
university. V období 1995–1996 se účastnil práce
třináctičlenné komise, kterou jmenovala nová jihoafrická vláda s úkolem připravit návrh na transformaci
vysokého školství. V roce 1998 se stal ředitelem pro
vzdělávání a konzultační činnost Centra pro studium
vysokoškolské politiky (Centre for Higher Education
Policy Studies, CHEPS), které je součástí University of
Twente v Holandsku. V roce 2004 byl jmenován jeho
exekutivním ředitelem.

Polska a Slovinska. Významným výsledkem druhého
z nich byla kniha, na které se podíleli účastníci workshopů ze všech jmenovaných zemí (editoři Jon File a Leo
Goedegebuure) a kniha byla vydána v České republice
vydavatelstvím Vysokého učení technického v Brně
(VUTIUM).
Náplní dalších současných projektů je pomoc Ministerstvu školství v Mosambiku v rozvoji národního
systému zajišťování kvality a kreditního systému, série
workshopů s tematikou vysokoškolský management
pro Ruskou federaci, vývoj Etiopského institutu pro
vysokoškolskou strategii a série seminářů o vysokoškolské politice a důležitých podnětech v této oblasti
pro 12 nových členských zemí Evropské unie (včetně
České republiky).

Současný zájem Jona File je soustředěn do několika
tematických okruhů, které lze shrnout takto: působení
vládní politiky na vysoké školy v komparativní perspektivě, plánování na institucionální i systémové
úrovni, reforma vysokoškolského vzdělávání v kontextu hlavní socio-politické transformace, vzdělávání
vysokoškolských manažerů v příslušných vzdělávacích programech.
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Jako exekutivní ředitel věnuje Jon File asi polovinu
pracovního času řízení instituce a běžným každodenním problémům. Hlavní tematikou projektů, kterých
se účastní, je vzdělávání a konzultační činnost. Je
řídícím pracovníkem dvou programů zaměřených na
extenzivní rozvoj kapacity vysokoškolského managementu v Jižní Africe a v Mosambiku (celkový rozpočet projektů přesahuje 3 miliony EUR) a na rozvoj
národních systémů vysokého školství v obou zemích.
Je koordinátorem mnoha seminářů a kurzů, přizpůsobených potřebám vysokoškolských manažerů i pracovníků národních ministerstev. Mezi tyto aktivity
patřily dva mnohonárodní projekty, založené na sérii
workshopů o vysokoškolské politice pro akademické
pracovníky a manažery z České republiky, Maďarska,
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Pergamon.
[4] In addition, he was the principal author of „A Single
Co-ordinated Higher Education Systém“, (Chapter Six
of) A Framework for Transformation: The Final Report of the
National Commission on Higher Education, (1996), Pretoria,
NCHE.
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