„Je to opravdu jen o tom, přizpůsobit se novému
grantovému systému…“, říká Rachel Welton z
Nottingham Trent University
Proč BIBS – vysoká škola v loňském roce změnila partnerskou
univerzitu? Proč erudovaná, v České republice a na Slovensku
obecně známá Nottingham Trent University postupně opouští
dlouholeté partnery ve vzdělávání? To jsou otázky, na které Vám od
loňského roku velice často odpovídáme. Naše odpovědi ovšem někdy
nestačí…
Zeptali jsme se proto přímo Rachel Welton, zástupce a kontrolora
kvality z NTU, která se v prosinci 2013 účastnila zasedání nejvyššího
kontrolního orgánu BIBS – vysoké školy, Exam Boardu.

Jaký je podle Vás význam pozice kontrolora kvality z Nottingham Trent University?
Je to má první návštěva jako zástupce NTU a kontrolor kvality a úrovně programů, a musím říci, že
klademe veliký důraz na zajištění vysoké úrovně se všemi partnerskými univerzitami, se kterými
spolupracujeme. Strávila jsem zde nějakou dobu a profesionalita, s kterou probíhal „exam-board“, na
mě udělala veliký dojem. A hlavně způsob, jakým se účastnili externí examinátoři diskuze a to velice
náročné diskuze, aby bylo možno schválit hodnocení studentů.
Jak vnímáte dosavadní spolupráci NTU s BIBS – vysokou školou?
Během let naší spolupráce se vztahy dobře vyvíjely a ze spolupráce jsme byli nadšeni. Náš tým se
ovšem rozhodl, že bude ukončena, což nás velice mrzí. Ovšem ještě dalších pár let budeme ve
spolupráci pokračovat a velice efektivně podporovat všechny studijní programy.
Je možné stručně vysvětlit, proč naše spolupráce postupně končí?
Ve Velké Británii jsem nyní v pozici, kdy cítíme veliký tlak ze strany subjektů financujících výzkum. Celý
grantový systém výzkumu se ve Velké Británii mění a mění se tedy přirozeně i naše univerzita
z výhradně „výukové“, na více „výzkumnou“ univerzitu.
Ztráta NTU, tedy neznamená ztrátu kvality BIBS – vysoké školy?
Ne, to určitě ne, kvalita se naopak naší spoluprací rozšiřovala. Je to opravdu jen o tom, přizpůsobit se
novému grantovému systému. Je to opravdu jediná věc, která nás k tomuto rozhodnutí přivedla.
Velice nás mrzí, že spolupráce s BIBS – vysokou školou končí, proto se budeme snažit, aby mohl
probíhat nějaký druh spolupráce i do budoucna.

V Brně dne 11. února 2014

