Akademická svoboda

Akademická svoboda
LIGS University prohlašuje, že všichni v její komunitě, včetně studentů, vyučujících, zaměstnanců, správců
a členů Board of Trustees, mohou se svými kolegy a studenty v rámci výuky nebo jiné komunikace svobodně
sdílet své přesvědčení.
LIGS University se ztotožňuje s obsahem a hodnotami vyhlášení o akademické svobodě z roku 1940, jejímž
autorem je Americká asociace univerzitních profesorů (AAUP – z ang. American Association of University
Professors – pozn. překl.).
“Učitelé mají nárok na úplnou svobodu ve výzkumu a zveřejňování jeho výsledků za předpokladu
přiměřeného plnění dalších akademických povinností; ale výzkum pro peněžní návrat by měl být založený
na porozumění s orgány instituce.
Učitelé mají v rámci diskuze ve třídě právo na svobodu, ale měli by se vyhýbat kontroverzním tématům,
která nesouvisí s předmětem. Omezování akademické svobody z náboženských nebo jiných důvodů by
mělo být písemnou formou jasně uvedeno.
Vysokoškolští učitelé jsou občany, kvalifikovanými odborníky a reprezentanty vzdělávacích institucí. Když
se ústně nebo písemně vyjadřují jako občané, měli by být osvobozeni od institucionální cenzury či disciplíny;
jejich zvláštní postavení v komunitě však zahrnuje specifické povinnosti: jako vědci a pedagogové by měli
mít na paměti, že veřejnost může na základě jejich výroků posuzovat profesi ne instituci jako takovou. Proto
by měli být ve svých vyjádřeních vždy přesní, přiměřeně zdrženliví, měli by respektovat názory ostatních a
měli by vynaložit všechno úsilí, aby bylo jasné, že mluví sami za sebe, ne za instituci.”

Pravidla akademické svobody vztahující se na ostatní členy komunity
LIGS University
Obsah vyhlášení Americké asociace univerzitních profesorů o akademické svobodě se vztahuje na všechny
členy LIGS University: studenty, vyučující, zaměstnance, vedení a členy Board of Trustees.

Případy porušení akademické svobody
1. Členové komunity LIGS University, kteří vnímají, že jejich práva na akademickou svobodu byly
porušeny, mohou podat formální stížnost prostřednictvím formuláře zaslaného CAO a mohou
očekávat, že jejich záležitost bude vyřešena do 45 dnů od obdržení stížnosti.Rozhodnutí Presidenta
LIGS University je se zřetelem na doporučení třetí strany konečné.
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