
ПАДЗЕІ

герб б д у
на фасадзе галоўнага корпуса

Напрыканцы ліст апада  
ў н аш ы м  у н ів е р с іт э ц е  
п р а й ш о ў  б е л а р у с к а -н я -  
мецкісемінар “Актуальных 
пыт аннісумеснай навуко- 
ва-інавацыйнай дзейнасці".

Прыняць удзел у працы 
семінара былі запрошаныя 
старшыня Камітэта па наву- 
цы і тэхналогіях пры Саве- 
це міністраў Рэспублікі Бе
ларусь, прафесар A.M. Py- 
■сецкі, перш ы  н а м е с н ік

міністра адукацыі.Беларусі 
А.І. Ж ук, віцэ-прэзідэнт HAH 
Беларусі Ю.М. Плескачэўскі, 
прадстаўнік Федэральнага 
міністэрства адукацыі і дас- 
ледаванняў ФРГ Матыяс На
гель, прадстаўнік Федэраль
нага міністэрства эканомікі 
і працы Ф Р Г Кэтрын Мэер і 
інш. Ha мерапрыемстве былі 
таксама прадстаўлены такія 
ўстановы Ьарганізацыі, як 
БДУ, “ Белінфонд” , Кансуль- 
тацыйны цэнтр міжнародна-

га навуковага супрацоўніц- 
тва ў Беларусі, Нацыяналь- 
ны цэнтр трансферу тэхна- 
логій, Рэспубліканская наву- 
кова-тэхнічная бібліятэка, НП 
РУП “ Металіт” БНТУ, ЗАТ 
"Тэхналагічны парк Mari- 
лёў” , Даследчы цэнтр у Юл- 
іху, TECHNOSTART GmbH, 
Прадстаўніцтва нямецкай 
эканомікі Нямецкага Саве- 
та гандлёва-прамысловых 
палат у Рэспубліцы Беларусь

А Б ’ЯВЫ

Ф акулы зт кіравання 
і сацыяльных тэхналогій 

БДУ
а б ’яўляе конкурс  

на  замяш чэнне пасад:

ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ  дзяр- 
жаўнага права (1);

С Т А Р Ш А ГА  В Ы К Л А Д Ч Ы - 
KA- К А Ф Е Д Р Ы : дзярж аўнага  
права (1), гуманітарных дыс- 
цыплін (1).

Тэрмін конкурсу — 1 месяц 
з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220037, г. Мінск, вул. 
Батанічная, 15, факультэт кіра- 
вання і  сацыяльнызс тэхналогій, 
аддзел кадраў, тэл. 210-01-10.

МІЖ НАРОДНАЕ СУПРАЦОУНІЦТВА

Кнігі  з К ітая
Урачыстая передача літаратуры і тэхнічных сродкаў 

нашаму універсітэту ад пасла Кітайскай Народнай Рэс- 
публікі ў Беларусі Юй Чжэнцы адбылася 26 лістапада на 
філалагічным факультэце. Перададзеныя кнігі і апаратура 
дапамогуць беларускім студэнтам больш глыбока выву- 
чаць Кітай.

Кітайскае аддзяленне на філфаку, дзе вывучаюць кітай- 
скую мову, літаратуру і культуру, было адкрыта ў 2001 г. 
Сёння студэнты гэтага аддзялення маюць магчымасць зай- 
мацца па дасканалых навучальных праграмах пад кіраўні- 
цтвам вьісокакваліфікаваных выкладчыкаў з КНР, а такса
ма працягваць навучанне ва універсітэтах Кітая.

Па інфармацыі прэс-спужбы БЦУ
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( Е Л Ш С К І
Урачыстая ў'станоўка  

герба Б Д У  на фасадзе га- 
лоўнага корпуса адбылася 
29 лістапада.

Фота аўтара

Н ям ецка -беларуск ія  інавацыі

Амаль два гады ішла 
праца па стварэнні сімвала, 
як і ўвасабляе сутнасць і 
прызначэнне універсітэта. 
17 мая 2000 г. камісія па 
распрацоўцы геральдычнай 
сімволікі БДУ прапанавала 
цяперашні варыянт — ліст 
папараці на фоне свячэн- 
ня яе таямнічай кветкі. 25 
мая таго ж  года А б ’ядна- 
ным саветам універсітэта 
ён быў зацверджаны і стаў 
асноўным элементам рас- 
працаваных пазней герба, 
сцяга, штандарта, а таксама 
ра зна ста й н а й  с ім в о л ік і 
БДУ.

МікалаЙ ГРАДЗЮШКА, 
стуцэнт Il курса  

факультета журналістыкі

Па слядах Напалеона
Падчас працы канферэнцыі адбыліся вы- 

става і прэзентацыя новых кніг, прысвеча- 
ных тэматыцы канферэнцыі, фотамайстэр- 
ня “ Гісторыя і гісторы кі” , а таксама "Ф ран- 
цузскія сустрэчы” , арганізаваныя фран- 
цузскімі гісторыкамі.

Апрачатаго, 30 лістапада ўдзельнікі кан- 
ферэнцыі выехалі на Бярэзіну і наведалі 
памятныя гістарычныя мясціны.

Па інф армацыі 
прэс-спужбы БДУ

Міжнародная канферэнцыя “Фран- 
цузска-руская вайна 1812 года: еўрапей- 
скія дыскурсы і  беларускі погляд”  ад
былася 29 лістапада на гістарычным фа
культэце.

Арганізатарамі канферэнцыі сталі наш 
універсітэт.і Цэнтр напалеонаўскіх дасле- 
даванняў (Францыя). У працы навуковага ме- 
рапрыемства прынялі ўдзел спецыялісты з 
Беларусі, Францыі, Расіі, Украіны, Польшчы.



ВІНШ УЕМ!

П А Д П ІС КА  -  2003

“ Веснік Беларускага
BECTKl 3 Ф АКУЛЬТЭТАЎ
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дзярж аўнага  універсітэта”
Пачалася падпіска на пе- 

рыядычныя выданні на' пер- 
шае паўгоддзе 2003 года. 
Падпісная цана на часопіс 
“Веснік Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта”  па се- 
рыях наступная:

Серыя I (індэкс 74851) — 
фізіка, матэматыка, інфарма- 
тыка (№ 1, студзень; № 2, 
май):

індывідуальная — 5397 p.; 
ведамасная — 11821 р. 
Серыя H (індэкс 74852) — 

хімія, біялогія, геаграфія (№ 
1, люты; № 2. чэрвень): 

індывідуальная — 5397 p.; 
ведамасная — 11821 p. 
Серыя III (індэкс 74853) —

гісторыя, філасофія, псіхалогія, 
паліталогія, сацыялогія, экано- 
міка, права (№ 1, сакавік): 

-індывідуальная — 2698 p.; 
ведамасная — 5911 p. 
Серыя IV (індэкс 74854) — 

філапогія, журналістыка, педа- 
гогіка (Ne 1, красавік):

індывідуальная — 2698 p.; 
ведамасная — 5911 p.

Падпісацца. на часопіс 
“ Веснік БДУ" можна ва ўсіх 
аддзяленнях сувязі Рэс- 
публікі Беларусь.

Рэдакцыя 
і рэдкалегіі часопіса

Факультэту журналістыкі 21 лістапада споўнілася 58 га- 
доў. Хоць і  не круглая дата, але ўсё ж  нагода для прыемных 
урачыстасцяў.

Святочныя падзеі пачаліся а дзесятай гадзіне ў актавай зале 
факультета. Ha мерапрыемстве прысутнічалі прадстаўнікі рэдак- 
цый газет, радыё, прэс-цэнтра МУС, а таксама студенты розных 
курсаў. Кіраваў пасяджэннем, вядома, декан В.В. Вараб’ёў.

Госці распавядалі' студентам пра спецыфіку працы ў розных 
CMI1 запрашалі студзнтаў у свае выданні. Напрыканцы першай 
часткі свята сем найлепшых студзнтаў старейшых курсаў атры- 
малі граматы і кн ігі з рук декана, а таксама грашовыя прэміі.

А б адзінаццатай гадзіне распачалі сваю працу круглыя сталы 
па 6 кірунках. Галоўнай тэмай сталі праблемы і асаблівасці вы- 
творчай практыкі ў CMI1 якую  праходзіў кожны  студент журф ака 
(акрамя першакурснікаў). Найлепшыя студенты-другакурснікі на 
пачатку канферзнцыі былі адзначаны граматамі і падарункамі за 
плённую працу падчас практыкі. Потым слова ўзялі рэдактары 
газет “ Знамя юности” , “ Переходный возраст” , "Чырвоная змена” 
(дадатку да газеты “ Звязда” ), а таксама разнастайных раённых 
газет. Выступілі з дакладамі І студенты.

У другой палове дня перш акурснікі наладзілі святочную праг- 
раму. Словам, свята ўдалося.

Сяргей ДУБОВІК, 
Дзяніс ТРАФІМЫЧАЎ, 

студэнты Il курса факультэта журнапістыкі

Фотаздымак Сяргея ДУБОВІКА

СНІДу” . Было шмат конкурсаў, 
з якімі ўдзельнікі спраўляліся 
надзвычай хутка. Вось вы 
змаглі б за пару хвілінаў пры- 
думаць рекламу “ АнтыСНІД” , 
выкарыстоўваючы ў якасці да- 
паможных сродкаў прэзерваты- 
вы, нажніцы, скотч і маркер? A 
адкрыць пачак і дастаць прз- 
зерватыў у баксёрскіх пальчат- 
ках? Як вы-светлілася, не толькі 
гэта, але і многае іншае могуць 
жыхары студгарадка. Асабліва, 
калі ў якасці падарунка ўдзель-

нікам выдаюць прызы: ад ган- 
длёвага дома “ Імперыя” — 
“ Фішкі да піва” (дарэчы, па- 
ласавацца гетымі смачнымі 
сухарыкамі змаглі бадай усе 
ахвотныя), ад Рэспубліканска- 
га центра прафілактыкі CHIД 
— прэзерватывы, а ад Апя- 
кунскага савета студгарадка 
БДУ — цудоўныя сувеніры.

Юлія ПАЗАР, 
Кацярына ЛОБАЧ

«Ноладзь супраць СНіДу»
СНІД не выбірае сваімі ах

. вярамі краіну ці рэгіён — 
гэта небяспека для ўсіх. Сён- 
ня медыцына не мае ні лекаў, 
ані вакцыны супраць СНІДу. 
Адзіная мера абароны —■ 
прафілактыка.

Яшчэ не так даўно мы лёг- 
ка адганялі ад сябе змрочныя 
думкі: СНІД — гета далёка, 
гзта рэдкасць, гэта не ў нас... 
Сёння мы ведаем, што СНІД 
побач, але гетак жа стараем
ся не думаць пра яго, спадзя- 
емся, што нас гэта не закра- 
не. Аднак штогод колькасць 
інфіцыраваных расце.

C HIД нельга спы ніць, 
нельга ліквідаваць і пакуль 
што немагчыма вылечыць. 
Даводзіцца вучыцца жыць ра
зам з гзтай праблемай і су- 
працьстаяць ёй. Для гэтага не- 
абходна мець праўдзівую 
інфармацыю пра захворван- 
не.

A што ведаюць пра яго 
студенты БДУ, можна было 
пачуць 28 лістапада ў стало- 
вай № 5, дзе адбывалася ак- 
цыя “ М оладзь супраць

Свята журфака

ф іл о л а г а ў  новы

М ікапай ГРАДЗКЭШКА, 
студэнт Il курса 

факультэта журналістыкі

Фота аўтара

дзе грашовая прэмія ў па- 
меры двух мільёнаў рублёў. 
Ларыса Аляксандраўна па- 
абяцала, што палову гэтай 
сумы аддасць на патрэбы 
студэнтаў універсітэта. Пада- 
рункам ад калектыву дэка1- 
наў стала модная “ штучка” 
— мабільны тэлефон з за- 
несенымі ў памяць нумарамі 
ўсіх дэканаў БДУ.

Дарэчы, Ларыса Аляксан- 
драўна не пакідае філфак, а 
застаецца на пасадзе загад- 
чыцы кафедры рыторыкі І 
методыкі выкладання мовы 
і літаратуры.

Напэўна, самым запамі- 
нальным момантам свята 
стала віншаванне новага дэ- 
кана студэнтамі на ўсіх мо- 
вах, я к ія  вывучаюць на 
філфаку — у тым ліку на 
кітайскай і хіндзі.

апошнюю пятніцу 
лістапада калектыў 
дэканаў факультэ- 

таў БДУ стаў на 100 % муж- 
чынскім. Паглядзець натое, 
як гэта адбывалася, можна 
было 29 лістапада ў акта
вай зале філалагічнага фа
культэта. Увечары тут пра-

ходзіла развітанне з былым 
дэканам — Ларысай Аляк- 
сандраўнай Мурынай і інаў- 
гурацыя новага — Івана Ся- 
мёнавіча Роўды.

3 урачыстымі словамі 
падзякі рэктар БДУ абвясціў, 
што своеасаблівым падарун- 
кам для былога дэкана бу-
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У  ПРАФ КАМ Е СУПРАЦОЎНІКАЎ

Я кім і паВінны быць умовы працы выкладчы- 
каў? Рэкамендацыі ЮНЕСКА, якія ў рэдакцыю  
перадаў профсоюз супрацоўнікаў БДУ, даюць на 
гэтае пытанне поўны адказ. Магчыма, азнаёміў- 
шыся з імі, вы яшчэ раз задумаецеся не толькі 
наконт своіх абавязкаў, але і  наконт правоў.

р  ; у

Р э з а л ю ц ы я
Генеральнай канферэнцыі 

Арганізацыі А б’яднаных Нацый 
па пытаннях адукацыі, навукі і культуры 

“Аб рэкамендацыях аб статусе выкладчыцкіх
кадраў вышэйшых навучальных установаў”

Генеральная канферэнцыя, разгледзеўшы дакумент 
29 с / 12, які змяшчае праект Рэкамендацый аб стату
се выкладчыцкіх кадраў вышэйшых навучальных ус- 
т а н о в а ў

зацвярджае

ў адпаведнасці з артыкуламі 11 І 12 "Правілаў пра- 
цэдуры, датычных рэкамендацый дзяржавам-членам І 
міжнародных канвенцый, якія трапляюць пад умовы 
пункта 4 артыкула IV Статута” вышэйпамянёную Рэ- 
камендацыю, тэкст якой дадаецца.

"О ШШШЙУІШРСІІЗІ
Рэкамендацыі аб статусе в ы ш д ч ы ц к і х  кадраў  

вышэйшых навучальных установаў
П р ы н я т ы я  на  X X I X  сес і і  Ю Н Е С К А  Z l  к а с т р ы ч н і к а  -  I Z  л і с т а п а д а  1991  г.

ПРЭАМБУЛА

Генеральная канферэнцыя 
Арганізацыі А б ’яднаных Нацый 
па пытаннях адукацыі, навукі і 
культуры (ЮНЕСКА), якая збіра- 
лася ў Парыжы з 21 кастрыч- 
ніка па 12 лістапада 1997 г. на 
сваю 29-ю сесію,

усведамляю чы  адказнасць 
дзяржаваў за забеспячэнне аду- 
кацыі для ўсіх, згодна з арты- 
кулам 26 Усеагульнай дэклара- 
цыі правоў чалавека (1948 г.), 

нагодваю чы , у прыватнасці, 
аб адказнасці дзяржаваў за за
беспячэнне вышэйшай адукацыі 
дзеля выканання пункта 1(c) 
артыкула 13 Міжнароднага пак
та аб эканамічных, сацыяльных 
і культурных правах (1966 г.), 

усведамляючы, што вышэй- 
шая адукацыя і даследчыцкая 
дзейнасць адыгрываюць вяду- 
чую ролю ў пошуку, паглыбленні 
і перадачы ведаў і ўяўляюць 
надзвычай каштоўны культур
ны і навуковы набытак,

усведамляючы таксама, што 
ўрады іб у й н ы я  сацыяльныя 
групы, такія як студэнты, прад- 
прымальнікі і працоўныя, жыц- 
цёва зацікаўленыя ў развіцці 
сістэмы вышэйшай адукацыі, 

яры знаю чы  вырашальную 
ролю выкладчыцкіх кадраў вы
шэйшых навучальных установаў 
ва ўдасканаленн і вышэйшай 
адукацыі і важнае значэнне іх 
унёску ў развіццё чалавецтва і 
сучаснага грамадства,

буд учы  п е ракан ана , што 
выкладчыцкім кадрам вышэй
шых навучальных установаў гэ- 
таксама, як і ўсім іншым гра- 
мадзянам, варта прыкладаць усе 
намаганні для таго, каб спры- 
яць захаванню ў грамадстве 
культурных, эканамічных, сацы
яльных, грамадзянскіх і палітыч- 
ных правоў усіх народаў,

ус в е д а м л я ю ч ы  неабход- 
насць абнаўлення вышэйшай 
адукацыі ва ўмовах сацыяльных 
і эканамічных зменаў і ўдзелу 
ў гэтым працэсе выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў,

выказваючы  ўстурбаванасць 
слабасцю акадэмічнай суполь- 
насці ва ўмовах палітычнага і

эканамічнага ціску, які можа па- 
дарваць акадэмічную свабоду, 

беручы пад увагу, што пра
ва на адукацыю, выкладанне і 
даследчыцкую дзейнасць можа 
быць рэалізавана ў поўным аб’- 
ёме толькі ва ўмовах акадэмП 
чнай свабоды і аўтаноміі вы
шэйшых навучальных устано- 
ваў і што адкрытае распаўсю- 
джванне вынікаў, гіпотэз і ду- 
мак ляжыць у аснове вышэй
шай адукацы і і забяспечвае 
самую  надзейную  гарантыю  
дакладнасці і аб’ектыўнасці на- 
вуковай працы і даследчыцкай 
дзейнасці,

імкнучы ся забяспечыць  вы- 
кладчыцкім кадрам вышэйшых 
навучальных установаў статус, 
адпаведны іх ролі,

прызнаючы  шматстайнасць 
культур у свеце,

беручы  пад увагу  вялікую 
разнастайнасць законаў, рэгла- 
ментуючых нормаў, практыкі і 
традыцый, якія ў розных краі- 
нах вызначаюць структуру і ар- 
ганізацыю вышэйшай адукацыі, 

улічваючы  разнастайнасць 
прававога становішча выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых на
вучальных установаў у розных 
краінах, у прыватнасці ў залеж- 
насці ад тага, ці распаўсюдж- 
ваецца на іх дзеянне палажэн- 
няў, д аты чны х д зя рж аўн а й  
службы,

будучы перакананай, тым не 
меней, што ва ўсіх краінах узні- 
каюць падобныя пытанні, датыч- 
ныя статусу выкладчыцкіх кад- 
раў вышэйшых навучальных ус- 
тановаў, і што гэтыя пытанні 
патрабуюць распрацоўкі агуль- 
ных падыходаў і, па магчымасці, 
прымянення агульных нормаў, 
якія павінны быць вызначаны ў 
гэтай Рэкамендацыі,

улічваючы  такія нарматыў- 
ныя акты, як Канвенцыя ЮНЕС
КА  аб барацьбе з дыскрыміна- 
цыяй у галіне адукацыі (1960 г.), 
у якой прызнаецца, што ЮНЕС
КА  павінна не толькі выступаць 
супраць усялякай дыскрыміна- 
цыі ў галіне адукацы і, але і 
спрыяць усеагульнай роўнасці 
магчымасцяў і роўнага да ўсіх 
стаўлення ў гэтай галіне на ўсіх 
узроўнях, уключаючы ўмовы ат- 
рымання адукацыі, а таксама

Рэкамендацыя аб становішчы 
настаўнікаў (1966 г.), Рэкамен
дацыя ЮНЕСКА аб статусе на- 
вукова-даследчых работнікаў 
(1974 г.) і нарматыўныя акты 
Міжнароднай арганізацыі пра
цы, датычныя свабоды асацыя- 
цый, права на стварэнне аргані- 
зацый і права на заключэнне 
калектыўных дагавораў, а так
сама на роўнасць магчымасцяў 
іроўнае стаўленне,

імкнучы ся  дапоўніць існыя 
канвенцыі, пакты і рэкаменда- 
цыі, якія змяшчаюцца ў пералі- 
ку м іжнародных нарматыўных 
актаў, прыведзеных у Дадатку, 
палажэннямі, датычнымі праб- 
лем, якія ў першую чаргу за- 
кранаюць вышэйшыя навучаль- 
ныя ўстановы, а таксама іх вы- 
кладчыцкія і навукова-даслед- 
чыя кадры,

прымае  11 лістапада 1997 
года гэтую Рэкамендацыю.

I. ВЫЗНАЧЭННІ

1. Для мэтаў гэтай Рэкамен- 
дацыі:

(a) пад “ вышэйшай адукацы- 
яй”  маюцца на ўвазе прагра- 
мы навучання, падрыхтоўкі ці 
падрыхтоўкі для даследчыцкай 
дзейнасці на ступені пасляся- 
рэдняй адукацыі, якія забяспеч- 
ваюцца універсітэтамі ці іншымі 
навучальнымі ўстановамі, за- 
цверджанымІ ў якасці вышэй
шых навучальных установаў 
кам петэнтны м і д зярж аўны м і 
органамі і / ц і  праз прызнаныя 
акрэдытацыйныя сістэмы;

(b ) пад “ даследчыцкай дзей- 
насцю” ў кантэксце вышэйшай 
адукацыі маюцца на ўвазе ары- 
гінальныя даследаванні ў галі- 
не тэхналогіі, прыродазнаўчых, 
інжынерных, сацыяльных і гу- 
манітарных навўк, медыцыны, 
культуры ці адукацыі, якія пра- 
дугледжваюць старанна аргані- 
заваныя пошукі на аснове кры- 
тычнага падыходу з выкарыс- 
таннем розных метадаў і прыё- 
маў, у адпаведнасці з характа- 
рам і ўмовам і пастаўлены х 
праблем, якія накіраваны на 
ўдакладненне і / ц і  вырашэнне 
гэтых праблем і абапіраюцца на 
адпаведную інф раструктуру, 
калі ажыццяўляюцца ў інсты- 
туцыйных рамках;

(c) пад “ навуковай дзейнас- 
цю”  маюцца на ўвазе працэсы, 
пры дапамозе якіх  выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў пастаянна абнаў- 
ляюць веды па сваім прадмеце 
або рыхтуюць навуковыя пуб- 
лікацыі, распаўсюджваюць свае 
працы, удасканальваюць свае 
педагагічныя навыкі і ў якасці 
выкладчыкаў сваіх дысцыплін 
павышаюць сваю навуковую  
кваліф ікацыю;

(d) пад “ кансультацыйна- 
лектарскай працай” маецца на 
ўвазе прадастаўленне паслуг, 
дзякуючы якім рэсурсы той ці 
іншай навучальнай установы 
могуць выкарыстоўвацца па-за 
яе межамі для абслугоўвання 
самага разнастайнага кантын- 
генту ў дзяржаве ці рэгіёне, што 
лічыцца раёнам, які ахоплівае 
гэтая навучальная ўстанова, пры 
ўмове, што гэтая праца не су- 
пярэчыць мэтам гэтай устано
вы. У галіне выкладання яна 
можа ахопліваць шырокае поле

дзейнасці, уключаючы, у прыват- 
насці, пазаўстаноўную, пастаян- 
ную і дыстанцыйную адукацыю, 
якая забяспечваецца праз ар- 
ганізацыю вечаровых заняткаў, 
кароткатэрміновых курсаў і се- 
мінараў, а таксама інстытутаў. У 
сферы даследчыцкай дзейнасці 
яна можа заключацца ў правя- 
дзенні экспертызы для дзяр- 
жаўнага, прыватнага і некамер- 
цыйнага сектараў, прадастаў- 
ленні разнастайных кансульта- 
цый, удзеле ў правядзенні прык- 
ладных даследаванняў і ва ўка- 
раненні вынікаў даследаванняў;

(e) пад “ вышэйшымі наву- 
чальнымі ўстановамі”  маюцца 
на ўвазе універсітэты, іншыя 
адукацыйныя ўстановы, цэнтры 
і структуры вышэйшай адука- 
цыі, а таксама даследчыцкія і 
культурныя цэнтры, звязаныя з 
кожнай з вышэйзгаданых уста- 
новаў, дзяржаўныя ці прыват- 
ныя, зацверджаныя ў якасці 
такіх ці праз прызнаныя акрэ
дытацыйныя сістэмы, ці кампе- 
тэнтнымі дзярж аўны м і ор га 
нам!;

(f) пад “ выкладчыцкімі кад- 
рамі вышэйшых навучальных 
установаў” маюцца на ўвазе 
ўсе асобы ў навучальных уста- 
новах ці праграмах вышэйшай 
адукацыі, якія на працягу поўна- 
га ці няпоўнага працоўнага дня 
займаюцца выкладаннем і / ц і  
навуковай і / ц і  даследчыцкай 
дзейнасцю, і / ц і  тыя, хто прада- 
стаўляе адукацыйныя паслугі 
навучэнцам ці грамадству ў цэ- 
лым.

II. СФЕРА ПРЫМЯНЕННЯ

2. Гэтая Рэкамендацыя пры- 
мяняецца да ўсіх выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў.

ill. КІРУЮЧЫЯ ПРЫНЦЫПЫ

3. Для дасягнення глабаль- 
ных задач, якія стаяць перад 
кож най  дзяржавай-членам  і 
Арганізацыяй А б ’яднаных На
цый у гал іне  забеспячэння 
міжнароднага міру, узаемапара- 
зумення, супрацоўніцтва і ўстой- 
лівага развіцця, патрабуюцца, у 
прыватнасці, выхаванне ў духу 
міру і культуры міру, як гэта 
вызначыла ЮНЕСКА, а таксама 
вы сокаквал іф ікаваны я і ўсе- 
бакова развітыя выпускнікі вы
шэйшых навучальных установаў, 
здольныя служыць грамадству 
ў якасці адказных грамадзянаў 
і займацца плённай навуковай 
і прасунутай  даследчы цкай  
дзейнасцю, г.зн. кантынгент адо- 
раных і кваліфікаваных выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых на
вучальных установаў.

4. Вышэйшыя навучальныя 
ўстановы, асабліва універсітэты, 
з ’яўляюцца супольнасцямі на- 
вукоўцаў, якія захоўваюць, рас- 
паўсюджваюць і свабодна вы- 
казваюць свае думкі па пытан
нях традыцыйных ведаў і куль
туры і набываюць новыя веды, 
не будучы абмежаванымі ўста- 
ляванымі дактрынамі. Набыц- 
цё новых ведаў і іх прымянен- 
не з'яўляюцца галоўным пры- 
значэннем такіх вышэйшых на
вучальных установаў. У тых вы
шэйшых навучальных установах, 
дзе не ставіцца задача правя-

дзення арыгінальных навуко- 
вых даследаванняў, выкладчыц- 
кія кадры павінны падтрымлі- 
ваць і павышаць узровень ве- 
даў у галіне сваіх дысцыплін 
праз удзел у навуковай дзей- 
насці і павышэнні сваёй педа- 
гагічнай кваліфікацыі.

5. Развіццё вышэйшай аду- 
кацыі і навуковай і даследчыц
кай дзейнасці шмат у чым за- 
лежыць ад інфраструктуры і рэ- 
сурсаў, як людскіх, так і матэ- 
рыяльных, а таксама ад квалі- 
фікацыі і досведу выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў, гэтаксама як і ад іх 
чалавечых, педагагічных і тэхніч- 
ных якасцяў, якія грунтуюцца на 
акадэмічнай свабодзе, прафе- 
сійнай адказнасці, калегіяль- 
насці і інстытуцыйнай аўтаноміі.

6. Выкладанне ў сферы вы
шэйшай адукацыі з'яўляецца 
высокакваліф ікаванай прафе- 
сіяй, формай служэння грамад
ству, якая патрабуе ад выклад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых на
вучальных установаў глыбокіх 
ведаў і спецыяльных навыкаў, 
якія набываюцца і падтрымлі- 
ваюцца ўпартым навучаннем і 
даследчыцкай дзейнасцю  на 
працягу ўсяго жыцця; яно па
трабуе таксама пачуцця асабі- 
стай адказнасці выкладчыка і 
ўстановы за адукацыю і даб- 
рабыт навучэнца і грамадства 
ў цэлым і адпаведнасці высокім 
прафесійным патрабаванням, 
якія ставяцца перад навуковай 
і даследчыцкай дзейнасцю.

7. Умовы працы вы клад- 
чыцкіх кадраў вышэйшых на
вучальных установаў павінны ў 
максімальнай ступені спрыяць 
эфектыўнаму выкладанню, на
вуковай і даследчыцкай дзей- 
насці і кансультацыйна-лектар- 
скай працы і забяспечваць вы- 
кладчыцкім кадрам вышэйшых 
навучальных установаў магчы- 
масць выконваць прафесійныя 
задачы, якія стаяць перад імі.

8. Арганізацы і, якія прад- 
стаўляюць выкладчыцкія кадры 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў, неабходна разглядаць і 
прызнаваць у якасці сілы, здат- 
най зрабіць значны ўнёсак у 
развіццё адукацыі; у сувязі з 
гэтым іх варта прыцягваць ра
зам з іншымі партнёрамі і заці- 
каўленымі бакамі да распра- 
цоўкі палітыкі ў галіне вышэй
шай адукацыі.

9. Варта паважаць разна
стайнасць сістэмаў вышэйшай 
адукацыі ў кожнай дзяржаве- 
члене, якія склаліся ў адпавед- 
насці з нацыянальнымі законамі 
і практыкай, а таксама з міжна- 
роднымі стандартамі.

IV. МЭТА I ПАЛІТЫКА Ў 
ГАЛІНЕ АДУКАЦЫІ

10. Ha ўсіх адпаведных ста- 
дыях нацыянальнага планаван- 
ня ў цэлым і планавання ў сфе
ры вышэйшай адукацыі ў пры- 
ватнасці д зя рж ава м -чл енам  
варта прымаць усе меры для 
таго, каб:

(a) вы ш эйш ая ад укац ы я  
была накіравана на развіццё ча
лавека і прагрэс грамадства;

( b ) вы ш эйш ая ад укац ы я 
спрыяла дасягненню мэтаў аду- 
кацыі на працягу ўсяго жыцця 
і развіццю іншых формаў і сту-

пеняў адукацыі;
(c) пры дзяржаўным ф інан- 

саванні вышэйшых навучальных 
установаў яна разглядалася як 
форма дзяржаўных інвестыцый, 
якія падлягаюць строгаму кан- 
тролю з боку дзяржавы;

(d) фінансаванне вышэйшай 
адукацыі разглядалася як ф ор
ма дзяржаўных інвестыцый, ад- 
дача ад якіх  непазбежна носіць 
у значнай ступені доўгатэрмі- 
новы характар у залежнасці ад 
урадавых і дзяржаўных прыя- 
рытэтаў;

(e) грамадскасць была пас
таянна паінфармавана аб аб- 
гр ун та в а н а сц і д зя р ж а ў н а га  
фінансавання.

11. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець доступ да біблія- 
тэк, дзе ёсць у наяўнасці сучас- 
ная літаратура, якая адлюстроў- 
вае розныя бакі той ці іншай 
праблемы і не з'яўляецца прад- 
метам цэнзуры ці іншых ф ор- 
маў умяшальніцтва ў інтэлекту- 
альную дзейнасць. Яны такса
ма павінны мець не абмежава- 
ны цэнзурай доступ да міжна- 
родных кам п’ю тарны х сетак, 
спадарожнікавых праграм і баз 
даных, неабходных для іх вы- 
кладчыцкай, навуковай ці да
следчыцкай дзейнасці.

12. Варта спрыяць публіка- 
цыі і распаўсюджванню выні- 
каў навуковых даследаванняў, 
атрыманых выкладчыцкімі кад- 
рамі вышэйшых навучальных 
установаў, для набыцця імі той 
рэпутацыі, якую яны заслугоўва- 
юць, а таксама для спрыяння 
развіццю навукі, тэхн ікі, адука- 
цыі і культуры ў цэлым. 3 гэ
тай мэтай варта прадастаўляць 
выкладчыцкім кадрам вышэй
шых навучальных установаў 
права бесперашкоднай публіка- 
цыі вы нікаў сваіх навуковых 
даследаванняў і прац у кн ігах, 
часопісах і базах даных павод- 
ле іх уласнага меркавання і пад 
сваім прозвішчам пры ўмове іх 
аўтарства ці сааўтарства вышэй
згаданых прац. Варта таксама 
забяспечваць адпаведную пра- 
вавую абарону інтэлектуальнай 
уласнасці выкладчыцкіх кадраў 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў, у прыватнасці абарону, пра- 
дугледжаную нацыянальным і 
міжнародным заканадаўствам у 
галіне аўтарскага права.

13. Варта актыўна спрыяць 
узаемнаабагачальнаму абмену 
ідэям і і інф армацы яй пам іж  
выкладчыцкімі кадрамі вышэй
шых навучальных установаў ва 
ўсім свеце, што мае важнае зна
чэнне для эф екты ўнага раз- 
віцця вышэйшай адукацыі і да
следчыцкай дзейнасці. Дзеля 
гэтага выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець магчымасць на 
працягу ўсёй сваёй працоўнай 
дзейнасці ўдзельнічаць у міжна- 
родных форумах, звязаных з 
вышэйшай адукацыяй ці да 
следчыцкай дзейнасцю, і рабіць 
паездкі за мяжу без абмежа- 
ванняў палітычнага характару, а 
таксама мець дзеля гэтага до
ступ да сеткі Інтэрнэт і да ўдзе- 
лу ў тэлеканферэнцыях.

14. Варта развіваць і заах- 
вочваць праграмы, якія забяс-

(Працяг на 4-й'стар.)
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У  ПРАФ КАМ Е СУПРАЦОЎНІКАЎ

Р э к а м ш а ц ы і  аб статусе выкладчыакіх  кадраў  
вышэйшых н а в у ч а л ы ш  установаў

(П р о ц я г . П а ч а т а к но  3-й  
ст ар.)

печваюць максімальна шырокі 
абмен выкладчыцкімі кадрамі 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў паміж установамі як у на
цыянальным, так і ў м іжнарод- 
ным маштабе, уключаючы арга- 
нізацыю сімпозіумаў, семінараў 
і сумесных праектаў, а таксама 
абмен інфармацыяй у галіне 
адукацыі і навукі. Варта спры- 
яць пашырэнню сувязяў і не- 
пасрэдных кантактаў паміж уні- 
версітэтамі, даследчымі ўстано- 
вамі і навуковымі супрацоўні- 
камі. Неабходна таксама спра- 
шчаць вы кладчы цкім  кадрам 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў доступ да адкрытых інфар- 
мацыйных матэрыялаў у дзяр- 
жаўных архівах, бібліятэках, дас- 
ледчых установах і аналагічных 
арганізацыях.

15. Дзяржавам-членам і вы- 
шэйшым навучальным установам 
варта, тым не менш, улічваць ма- 
савую эміграцыю выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў з краінаў, якія развіва- 
юцца, асабліва з найменш раз- 
вітых краінаў. У сувязі з гэтым 
ім варта спрыяць праграмам 
дапамогі краінам, якія развіва- 
юцца, дзеля забеспячэння адпа- 
ведных магчымасцяў для акадэ- 
мічнай дзейнасці, уключаючы 
стварэнне задавальняючых умо- 
ваў працы для выкладчыцкіх 
кадраў вышэйшых навучальных 
установаў у гэтых краінах, каб 
гэтую эміграцыю можна было 
стрымаць, а потым і павярнуць 
назад.

16. У адпаведнасці з духам 
Р эка м е н д а ц ы і Ю Н Е С К А  аб 
прызнанні навучальных курсаў 
і пасведчанняў аб вышэйшай 
адукацы і 1993 г. варта пра- 
водзіць бесстаронную, справяд- 
лівую і разумную нацынальную 
палітыку і практыку ў дачыненні 
прызнання ступеняў і дыпломаў 
іншых дзяржаваў, якія даюць 
права займацца прафесійнай 
дзейнасцю ў сферы вышэйшай 
адукацыі.

V. ПРАВЫ, 
АБАВЯЗКІ I 

АДКАЗНАСЦЬ 
ВЫШЭЙШЫХ 

НАВУЧАЛЬНЫХ 
УСТАНОВАЎ

А. Аўтаномія вышэйшых на
вучальных установаў

17. Каб належным чынам 
скарыстацца акадэмічнай сва- 
бодай і выконваць пералічаныя 
ніжэй абавязкі, вышэйшыя на- 
вучальныя ўстановы павінны 
мець аўтаномію. Пад аўтаномі- 
яй маецца на ўвазе такая сту
пень самакіравання, якая неаб
ходна вышэйшым навучальным 
установам  для эф екты ўнага  
прыняцця раш энняў у дачы- 
ненні сваёй навучальнай пра
цы, нормаў кіравання і адпавед- 
най дзейнасці і якая сумяшча- 
ецца з дзяржаўнымі сістэмамі 
падсправаздачнасці, асабліва ў 
тым, што датычыць дзяржаўна-

га фінансавання, а таксама з па- 
вагай акадэмічнай свабоды і 
правоў чалавека. У той жа час 
характар аўтаноміі вышэйшых 
навучальных установаў можа 
адрознівацца ў залежнасці ад 
тыпу ўстановы.

18. А ўтаном ія з ’яўляецца 
інстытуцыйнай формай акадэ- 
мічнай свабоды і неабходнай 
папярэдняй умовай для гаран- 
тавання належнага выканання 
абавязкаў, ускладзеных на вы- 
кладчыцкія кадры і ўстановы 
сістэмы вышэйшай адукацыі.

19. Дзяржавы-члены абавя- 
заны абараняць вышэйшыя на- 
вучальныя ўстановы ад усялякіх 
замахаў на іх аўтаномію, адкуль 
бы яны ні сыходзілі.

20. Аўтаномія не мусіць вы- 
карыстоўвацца вышэйшымі на
вучальным! ўстановамі ў якасці 
падставы для абмежавання пра- 
воў выкладчыцкіх кадраў вы
шэйшых навучальных установаў, 
прадугледжаных у гэтай Рэка- 
мендацыі або ў іншых міжна- 
родных нарматыўных актах, пе- 
ралічаных у Дадатку. .

21. Самакіраванне, калегі- 
яльнасць і належнае акадэміч- 
нае кіраўніцтва вышэйшымі на
вучальным! ўстановамі з ’яўля- 
юцца найважнейшымі складо- 
вымі часткамі іх сапраўднай аў- 
таноміі.

B. Падсправаздачнасць вы
шэйшых навучальных установаў

22 . У л іч в а ю ч ы  зна чн ы я  
фінансавыя інвестыцыі, дзяржа
вы-члены і вышэйшыя навучаль- 
ныя ўстановы павінны забяспеч- 
ваць належ ную  збалансава- 
насць паміж узроўнем аўтаноміі 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў і іх сістэмамі падсправа- 
здачнасці. Дзеля забеспячэння 
падсправаздачнасці вышэйшыя 
навучальныя ўстановы павінны 
імкнуцца да таго, каб кіраванне 
імі насіла адкрыты характар. 
Яны павінны быць падсправа- 
здачнымі ў наступных пытаннях:

(a) эфектыўнае інфармаван- 
не грамадскасці аб характары 
сваёй адукацыйнай місіі;

(b ) забеспячэнне якасці і 
высокіх стандартаў пры ажыц- 
цяўленні сваіх адукацыйных, на- 
вуковых і даследчых функцый 
і выкананне абавязку абара
няць і гарантаваць справядлі- 
васць сваёй выкла^чыцкай, на- 
вуковай і даследчай дзейнасці 
ад умяшальніцтва, несумяшчаль- 
нага з акадэмічнымі задачамі, 
якія стаяць перад імі;

(c) эфектыўная падтрымка 
акадэмічнай свабоды і асноў- 
ных правоў чалавека;

(d) забеспячэнне ў межах 
н а я ўн ы х  с р о д к а ў  вы со ка й  
якасці адукацыі для як мага 
болыиай колькасці асобаў, якія 
адпавядаюць акадэмічным п'а- 
трабаванням;

(e) забеспячэнне магчымас- 
цяў для адукацыі на працягу 
ўсяго жыцця з улікам задач на- 
вучальнай установы і прада- 
стаўленых сродкаў;

(f) забеспячэнне бесстарон-

ных, справядлівых I недыскры- 
мінацыйных адносінаў са сту- 
дэнтамі;

(д) правядзенне палітыкі і 
прыняцце мераў, накіраваных на 
забеспячэнне справядлівых да- 
чыненняў з жанчынамі і мен- 
шасцямі і ўстараненне сексу
альных дамагальніцтваў і раса- 
вага пераследу;

(h) забеспячэнне таго, каб 
навучальнай працы або даслед- 
чыцкай дзейнасці выкладчыкаў 
вышэйшых навучальных устанб- 
ваў не перашкаджалі гвалт, за- 
палохванне ці пераслед;

(i) сумленны і адкрыты ўлік;
(j) эфектыўнае выкарыстан-

не сродкаў;
(к) складанне ў рамках ка- 

легіяльнага працэсу і / ц і  шля
хам перамоваў з арганізацыямі, 
якія прадстаўляюць выкладчы- 
каў вышэйшых навучальных ус- 
тановаў, у адпаведнасці з прын- 
цыпамі акадэмічнай свабоды і 
свабоды слова, дэкларацый ці 
кодэксаў па пытаннях этыкі, 
якім і яны будуць кіравацца ў 
сваёй выкладчыцкай, навуковай 
і даследчыцкай дзейнасці і кан- 
сультацыйна-лектарскай працы;

(I) спрыянне ажыццяўленню 
эканамічных, сацыяльных, куль
турных і палітычных правоў і 
прадухіленне выкарыстання ве- 
даў, навукі і тэхн ікі на шкоду 
гэтым правам ц! для мэтаў, якія 
супярэчаць агульнапрынятым 
нормам акадэмічнай этыкі, пра
вам чалавека і справе міру;

(m) забеспячэнне дзейнасці 
па вырашэнні сучасных праб- 
лемаў, якія стаяць перад гра- 
мадствам: з гэтай мэтай іх на
вучальныя праграмы, а таксама 
мерапрыемствы, якія яны пра- 
водзяць, павінны, па меры маг- 
чымасці, адпавядаць цяперашнім 
і будучым патрэбам мясцовай 
супольнасці і грамадства ў цэ- 
лым і адыгрываць важную ролю 
ў пашырэнні магчымасцяў вы- 
пускнікоў у сферы працаўлад- 
кавання;

(п) заахвочванне, па меры 
н еаб ход насц і і магчы м асц і, 
м іжнароднага акадэмічнага су- 
працоўніцтва, не абмежаванага 
нацыянальнымі, рэгіянальнымі, 
палітычнымі, этнічнымі і іншымі 
рамкамі, спрыянне прадухілен- 
ню навуковай і тэхнічнай эксп- 
луатацыі адной дзяржавы дру
гой і развіццё на раўнапраўнай 
аснове па ртнё рск іх  сувязяў 
паміж усімі акадэмічнымі су- 
польнасцямі свету ў набыцці і 
захаванні культурнай спадчыны;

(о) забеспячэнне абнаўлен- 
ня фондаў бібліятэк і бесцэн- 
зурнага доступу да сучасных 
навучальна-метадычных, навуко- 
ва-даследчых і інфармацыйных 
рэсурсаў, неабходных выклад- 
чыкам вышэйшых навучальных 
установаў ці студэнтам у іх вы
кладчыцкай, навуковай ці да
следчыцкай дзейнасці;

(р) забеспячэнне сродкамі і 
абсталяваннем, неабходнымі 
для выканання задач, якія ста
яць перад навучальнай устано-

ваи, I IX належная эксплуатацыя;
(q) забеспячэнне таго, каб 

удзел у закрытых даследаван- 
нях не супярэчыў ні навучаль
ным мэтам і задачам навучаль
ных установаў, ні агульным мэ
там умацавання міру, захаван- 
ня правоў чалавека, устойліва- 
га развіцця і аховы наваколь- 
нага асяроддзя.

23. Сістэмы падсправаздач- 
насці навучальных установаў 
павінны быць абгрунтаваныя на 
навуковай метадалогіі і быць 
дакладнымі, рэалістычнымі, рэн- 
табельнымі і простымі. Ix фун- 
кцыянаванне павінна на прак- 
тыцы насіць бесстаронны, спра- 
вядлівы і добрасумленны ха
рактар. Як метадалогія, так і 
вынікі павінны быць адкрытымі.

24. Вышэйшым навучальным 
установам варта індывідуальна 
або калектыўна распрацоўваць 
і прымяняць адпаведныя сістэ- 
мы падсправаздачнасці, уключа
ючы механізмы, якія забяспеч- 
ваюць яе якасць, для дасягнен- 
ня вышэйзгаданых мэтаў, не на- 
носячы пры гэтым шкоды аўта- 
номіі ці акадэмічнай свабодзе 
гэтых установаў. Арганізацыям, 
якія прадстаўляюць выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў, неабходна, па 
меры магчымасці, удзельнічаць 
у планаванні такіх с істэм .У  вы- 
падку стварэння структураў 
падсправаздачнасці пад эгідай 
дзяржавы метады іх дзейнасці 
варта, па магчымасці, абмяркоў- 
ваць з адпаведнымі вышэйшымі 
навучальнымі ўстановамі і з на- 
яўнымі арганізацыямі, якія прад- 
стаўляюць выкладчыцкія кадры 
вышэйшых навучальных устано- 
ваў.

VI. ПРАВЫ I СВАБОДЫ 
ВЫКЛАДЧЫЦКІХ

КАДРАЎ ВЫШЭЙШЫХ 
НАВУЧАЛЬНЫХ 

УСТАНОВАЎ

А. Індывідуальныя правы і  
свабоды: грамадзянскія правы, 
акодэмічная свобода, правы на 
публікацы ю  і  м іж нар одны  аб
м ен інф армацыяй

25. Доступ да прафесійнай 
дзейнасці ў сферы вышэйшай 
адукацыі павінен грунтавацца 
толькі на адпаведнай акадэміч- 
най кваліфікацыі, кампетэнтнасці 
і досведзе, а таксама быць роў- 
ным для ўсіх членаў грамадства 
без усялякай дыскрымінацыі.

26. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў, 
як і іншыя групы і індывідуумы, 
павінны  кары стацца грам а- 
дзянскім і, сацыяльнымі і куль
турным! правам!, прызнанымі на 
міжнародным узроўні ў дачы- 
ненні да ўсіх грамадзянаў. Таму 
ўсе выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны карыстацца правам на 
свабоду думкі, сумлення, рэлігіі, 
слова, сходаў і асацыяцыяў, а 
таксама правам на свабоду ! 
бяспеку асобы і свабоду пера- 
мяшчэння. Як грамадзяне яны

не павінны сутыкацца ні з я к і м і  

перашкодамі ці абмежаваннямі 
ў ажыццяўленні сваіх грама- 
д зя н ск іх  правоў, уключаю чы 
права спрыяння сацыяльным 
зменам шляхам свабоднага вы- 
казвання свайго меркавання 
пра дзяржаўную  палітыку і па- 
літыку, якая закранае вышэй- 
шую адукацыю. Яны не павін- 
ны зазнаваць аніякія пакаранні 
ў выніку толькі ажыццяўлення 
так іх  правоў. В ы кладчы цкія  
кадры вышэйшых навучальных 
установаў не павінны быць ад- 
вольна арыштаваныя ці затры- 
маныя, зазнаваць катаванні ці 
жорсткае, бесчалавечнае ці пры- 
ніжальнае для чалавечай год- 
насці абыходжанне. У выпадку 
грубага парушэння правоў вы- 
кладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў яны па- 
вінны мець права на падачу апе- 
ляцыі ў адпаведныя нацыяналь- 
ныя, рэгіянальныя ці міжнарод- 
ныя органы, такія як установы 
сістэмы Арганізацы і А б ’ядна- 
ных Нацый, а арганізацыі, якія 
прадстаўляюць выкладчыцкія 
кадры вышэйшых навучальных 
установаў, павінны ў такіх вы- 
падках аказваць ім усебаковую 
дапамогу.

27. Варта забяспечваць за- 
хаванне вышэйзгаданых міжна- 
родных нормаў у інтарэсах вы
шэйшай адукацыі на міжнарод- 
ным і нацыянальным узроўнях. 
У сувязі з гэтым павінен ста- 
ранна захоўва цца  пры нцы п 
акадэмічнай свабоды. Выклад- 
чыцкія кадры вышэйшых наву
чальных установаў маюць пра
ва на акадэмічную свабоду, г.зн. 
не абмежаванае ніякай усталя- 
ванай дактрынай права на сва
боду выкладання і абмеркаван- 
ня, свабоду правядзення дасле- 
даванняў, распаўсюджвання і 
публікацыі іх вынікаў, свабод- 
нае вы казванне сваіх думак 
наконт установы ці сістэмы, у 
якіх яны працуюць, свабоду ад 
інстытуцыйнай цэнзуры і сва
боду ўдзелу ў прафесійных або 
пр ад ста ўн ічы х ака д э м іч н ы х  
органах. Усе выкладчыцкія кад
ры вышэйшых навучальных ус- 
тановаў павінны мець права 
выконваць свае абавязкі без 
усялякай ды скры м інацы і, не 
баючыся н ія к іх  рэпрэс іўны х 
дзеянняў з боку дзяржавы ці з 
якога іншага боку. Выкладчыц- 
кія кадры вышэйшых навучаль
ных установаў могуць у поўнай 
меры кіравацца гэтым прынцы- 
пам у тым выпадку, калі асярод- 
дзе, у якім яны працуюць, спрыяе 
гэтаму, што вымагае дэмакра- 
тыі; адсюль вынікае, што раз- 
віццё дэмакратычнай суполь- 
насці з ’яўляецца агульнай за- 
дачай.

28. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
маюць.права на выкладанне без 
усялякага ўмяшальніцтва пры 
ўмове захавання прызнаных 
прафесійных прынцыпаў, уклю 
чаючы прафесійную адказнасць 
і інтэлектуальную патрабаваль- 
насць у дачыненні да нормаў і 
метадаў выкладання. Недапу- 
шчальна патрабаваць ад вы- 
кладчыцкіх кадраў вышэйшых 
навучальных установаў пра- 
водзіць навучанне насуперак іх 
ведам і сумленню ці прымушаць

IX выкарыстоўваць навучальныя 
праграмы і метады супярэчныя 
нацыянальным і м іжнародным 
нормам, датычным правоў чала
века. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
мусяць ады гры ваць вядучую 
ролю ў распрацоўцы навучаль
ных праграмаў і планаў.

29. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
маюць права на правядзенне 
навуковых даследаванняў без 
усялякіх забаронаў альбо ўмя- 
шальніцтва, к ірую чы ся сваёй 
прафесійнай адказнасцю і пры 
ўмове захавання прызнаных на 
нацыянальным і м іжнародным 
узроўнях прафесійных прынцы- 
паў інтэлектуальнай патраба- 
вальнасці, пош уку навуковай 
ісціны і даследчыцкай этыкі. 
Яны таксама павінны мець пра
ва на сва б о д н ую  перадачу 
іншым асобам і на публікацыю 
вынікаў даследаванняў, аўтарамі 
ці сааўтарамі якіх  яны з'яўля- 
юцца, у адпаведнасці з пунктам 
12 гэтай Рэкамендацыі.

30. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
маюць права займацца прафе- 
сійнай дзейнасцю па-за сваёй 
працай, у прыватнасці дзейнас
цю, якая павышае ўзровень іх 
прафесійных ведаў і навыкаў ці 
дазваляе прымяняць іх веды 
для вырашэння праблем. якія 
стаяць перад грамадствам, пры 
ўмове, што такая дзейнасць не 
супярэчыць іх галоўным абавяз- 
кам перад установай, якая з ’яў- 
ляецца іх асноўным працадаў- 
цам, у адпаведнасці з палітыкай 
і правіламі гэтай установы і на
цыянальным заканадаўствам і 
практыкай там, дзе яны існуюць.

B. С амакіраванне і  калегі- 
яльнасць

31. Выкладчыцкія кадры вы
шэйшых навучальных установаў 
павінны мець права і магчы- 
масць без усялякай дыскрымі- 
нацыі ў адпаведнасці са сваімі 
здольнасцям і браць удзел у* 
працы кіраўнічых органаў і кры- 
тыкаваць функцыянаванне вы
шэйшых навучальных установаў 
уключна з тымі, дзе яны працу- 
юць, адначасова паважаючы 
правы іншых групаў акадэміч- 
най супольнасці на ўдзел у та
кой дзейнасці; яны павінны так
сама мець права выбіраць боль- 
шасць прадстаўнікоў у акадэ- 
мічныя органы ў рамках вышэй
шай навучальнай установы.

32. Прынцыпы калегіяль- 
насці ўключаюць акадэмічную 
свабоду, сумесную адказнасць, 
палітыку ўдзелу ўсіх зацікаўле- 
ных асобаў ва ўнутраных струк
турах, якія забяспечваюць пры
няцце і выкананне рашэнняў, а 
таксама развіццё кансультацый- 
ных механізмаў. Працэс калегі- 
яльнага прыняцця раш энняў 
павінен ахопліваць кіраванне і 
вызначэнне палітыкі ў галіне 
адукацыі, навучальных прагра- 
маў і планаў, даследчыцкай 
дзейнасці, кансультацыйна-лек- 
тарскай працы, размеркавання 
сродкаў і інш ых адпаведных 
мерапрыемстваў, накіраваных 
на павышэнне ўзроўню  якасці 
акадэмічнай дзейнасці на ка- 
рысць усяго грамадства.
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