Skúsenosti z Doktorandského fóra 2019
V prvom rade patrí veľké uznanie organizačnému tímu Doktorandského fóra - bolo
pripravené veľmi profesionálne. Zároveň je pozitívnou informáciou aj vysoká účasť
doktorandov z univerzít z celého Slovenska.V prvý deň nosný program tvorila panelová
diskusia s vybranými hosťami z profesorských radov (profesori zastupujúci rektorskú radu,
študentskú radu a odbory), so zástupkyňou českých doktorandov a so zástupcom ministerstva
školstva. Diskusia poskytla pomerne široký prehľad o stave a kvalite PhD. štúdia na
Slovensku, ktorý bol navyše konfrontovaný so zahraničnými skúsenosťami pozvaných
panelistov. Padli informácie zo zákulisia stále formujúcej sa Akreditačnej komisie, ktorá k
31.10.2019 má poskytnúť návrh na nové riešenie problematiky akreditácií, ktoré sa dotkne aj
doktorandského štúdia v praxi čeliace mnohým problémom. Tieto problémy okrem iného
zazneli aj v rámci neskorších pracovných skupín, kde sa všetci doktorandi mohli pozdieľať s
pozitívnymi a negatívnymi skúsenosťami. Veľmi citeľný rozdiel bol medzi skúsenosťami
doktorandov technických odborov a doktorandov humanitných odborov. V diskusii zaznela
otázka zadefinovania doktoranda - študent, vedecký pracovník alebo zamestnanec? Tiež sa
hovorilo o zneužívaní doktorandov na práce, ktoré nesúvisia s ich pracovno-študijným
zameraním. Zazneli príklady modelov doktorandského štúdia v zahraničí a s nimi súvisiace
pojmy ako "výskumná univerzita", tzv. "doktorské školy" fungujúce ako súčasť univerzít a
pod. Cieľom debaty na tieto témy bolo zaevidovať všetky informácie, ktoré by mohli byť
nápomocné pri novom nastavení doktorandského štúdia na Slovensku, v ktorom sa angažujú
nielen zástupcovia z radov doktorandov, ale aj profesorov a akademikov, ktorí si uvedomujú
dôležitosť kvalitnej formácie doktorandov, ktorá bezprostredne ovplyvňuje proces
reprodukcie a obnovy vedy.
Na druhý deň boli v ponuke workshopy, ktoré obohatili
účastníkov o praktické rady do doktorandského života - tipy ako si plánovať profesionálny
posun, ako úspešne žiadať o grant na zahraničný výskum alebo mobility, ako efektívne
vyučovať, atď. Zhrnutie: Doktorandské fórum nebolo len ďalšou z radu konferencií. Ponúklo
nielen veľa praktických informácií, ale zároveň ponúklo priestor na podelenie sa, vzájomné
obohatenie a napokon aj spätnú väzbu o stave doktorandského štúdia na Slovensku pre tých,
ktorí sa usilujú presadiť na príslušných miestach návrhy, ktoré majú za cieľ dopomôcť
k zlepšeniu kvality a morálnosti pri formácii a pôsobení kandidátov na úspešné absolvovanie
doktorandského stupňa štúdia.
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