TISKOV
VÉ OZNÁ
ÁMENÍ
No
ově založenáá Česká aso
ociace dokto
orandek a doktorandů
d
ů pořádá prrvní kulatý stůl
s
Praha, 27. září – V České rep
publice, poddobně jako
o v jiných evvropských zzemích, pře
edstavují
postradateln
nou složku oosob podíle
ejících se
doktoraandi zásadníí, v některých oborechh přímo nep
na náro
odní vědeckké produkci. Přesto jim
m byla dop
posud věno
ována minim
mální pozornost ze
strany o
orgánů a in
nstitucí ovlivvňujících fuungování vě
ědy a výzkumu. Zároveeň zde na rozdíl
r
od
ostatnícch evropskýých zemí do
d této chvvíle neexisttovala orga
anizace, kteerá by se zabývala
z
výlučněě situací sttudujících doktorského
d
o stupně studia,
s
pod
dporovala jjejich spolu
upráci a
h
jejich zájmy. Protto byl založen spolek Česká
Č
asociiace doktorrandek a
profesní rozvoj a hájila
doktoraandů (ČAD, z. s.), jeho
ož cílem je zlepšovat kvalitu
k
a po
odmínky dooktorského studia v
ČR.
„Čeští d
doktorandi se potýkajíí s velice níz
ízkými stipeendii, která jim často zznemožňujíí plně se
věnovatt studiu. Mnozí
M
proto
o pracují zza účelem obživy mim
mo akadem
mickou sféru nebo
v akadeemické sféřře, ale věnu
ují se přitoom činnosteem, které nesouvisí
n
s jejich dizertačními
projektyy. Tato situace vede k prodlužováání studia, které
k
se stalo standarddem navzdo
ory lhůtě
stanoveené zákoneem, a k až
a padesáátiprocentníí „úmrtnossti“ doktoorandů. Na
avíc lze
předpokkládat, že nedostatkem
m času na výýzkum trpí i kvalita dize
ertačních prrací. Tato situace je
nevýhod
dná, jak pro
o samotné doktorandyy, kteří chtěějí provádětt kvalitní výýzkum, tak pro
p stát,
kterému
u se nevraccí investice do
d doktorskkých stipendií a odchází mu z akaademické sfféry lidé,
kteří byy mohli být do budouccna vědeckýým přínosem
m,“ říká pře
edsedkyně ČAD, z. s. Kateřina
Cidlinskká.
„Zároveeň podmínkyy získání do
oktorského ttitulu, studijijní povinnossti, se liší škkola od školly, někdy
i fakultta od fakullty, což vyttváří situacci, která je vůči studu
ujícím nesppravedlivá,“ dodává
Kateřinaa Cidlinská.
Velmi odlišné podm
mínky dokto
orského stuudia na jedn
notlivých insstitucích ztěěžují komun
nikaci jak
uvnitř d
doktorandsské komunity, tak koomunikaci směrem
s
ve
en k osobám
m v rozhod
dovacích
pozicích
h. Spolek see bude snažit tuto „atoomizovanostt“ doktoran
ndů překonaat. Zahájí diskusi se
studujíccími napříč obory
o
a insttitucemi poo celé ČR.
5. října 2016 od 17
7,00 hod. v Akademickkém konferrenčním cen
ntru v Husoově ulici 4a se bude
konat P
První kulatýý stůl, na ktterém se buudou probírat problém
my doktorskkého studiaa, možná
řešení, podoba a budoucnost
b
t spolku aj. Zváni jsou všichni stu
udující jakéhhokoli dokttorského
program
mu na vysokké škole v ČR.
Č Během podzimu prroběhnou kulaté
k
stoly i v jiných městech.
m
Termínyy budou na webu http:://doktoranndivcr.cz/
V případ
dě zájmu o rozhovor či více inform
mací, kontakktujte nás prosím
p
na em
mailu
doktoraandivcr@gm
mail.com nebo naší faceebookové stránce:
s
https:///www.faceb
book.com/d
doktorandivvcr

