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Spectrele crizei
Ianuarie 2016, Finlanda -- Universitata din Helsinki anunță
concidieri masive în rândurile personalului administrativ, un ecou al
„măsurilor de austeritate” introduse în 2012
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Spectrele crizei
Iulie 2015, Japonia -- ministrul educației, Hakubun
Shimomura, ceruse universităților naționale comasarea
sau restrângerea secțiilor de științe sociale și umaniste
•
•
•
•

un nou răspuns la vechea problemă a demografiei
competitivitate mai mare în topurile internaționale
susținerea economiei naționale
orientare către „domenii care răspund mai bine nevoilor societății”

Comunitatea academică națională protestează

• Statement of the Executive Board of Science Council of Japan, „On
the Future Direction of the University: In Relation to the
Departments/Graduate Schools of Teacher Training and Humanities
and Social Sciences”

Comunitatea academică internațională reacționează, iar
guvernul Shinzo Abe retrage proiectul
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Spectrele crizei
Februarie 2015, Olanda -- la Amsterdam, o mulțime furioasă se
strânge în fața unei clădiri despre care se aflase că urmează să fie
evacuată... clădirea este folosită de o facultate de științe umaniste,
dar urmează să fie transformată în hotel
Studenții în științe sociale și umaniste protestează înpotriva lipsei de
transparență financiară și a deciziilor abuzive ale managerilor
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Februarie 2014, România -- Universitatea Harvard
anunță vânzarea în grabă a unor active achiziționate în
România.
Universitățile antreprenoriale își asumă riscuri
speculative de natură economică pe care nu le pot
gestiona. Afacerile Universității Harvard cu achiziții de
teren împădurit sunt puse în pericol atât de escrocheriile
antreprenorilor locali, cât și de anchetele DNA.
Nu se știe dacă banii pierduți au fost recuperați... dar
este clar că ei ar fi trebuit să susțină progresul
cunoașterii, nu... corupția.
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Atacul împotriva educației liberale
„Whatever the facts, the assaults continue
and have moved from the realm of rhetoric
to action. The governors of Texas, Florida,
North Carolina, and Wisconsin have
announced that they do not intend to keep
subsidizing the liberal arts at state-funded
universities. “Is it a vital interest of the state
to have more anthropologists?” Florida’s
Rick Scott asked. “I don’t think so.”
Wisconsin is planning to cut money from
subjects that don’t train students for a
specific job right out of college. “How many
PhDs in philosophy do I need to subsidize?”
the radio show host William Bennett asked
North Carolina’s Patrick McCrory, a
sentiment with which McCrory
enthusiastically agreed. (Ironically, Bennett
himself has a PhD in philosophy, which
appears to have trained him well for his
multiple careers in government, media,
nonprofits, and the private sector.)”
A. B. C. News, ‘Excerpt: “In Defense of a Liberal Education” by Fareed Zakaria’, ABC News, 2015 <http://abcnews.go.com/Politics/bookexcerpt-defense-liberal-education-fareed-zakaria/story?id=29901850> [accessed 25 April 2016].
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Instrumentalizarea politico-economică a
ideii de evaluare a cercetării
„Aplicarea tehnicilor de marketing în cazul universităţilor este
problematică deoarece universităţile sunt obligate să reprezinte
căutarea adevărului și să nu aibă tendinţa de a vinde <<produse>>
cu orice preţ. Etica din lumea afacerilor diferă de cea a
universităţilor, având în vedere misiunea morală cu care sunt
investite cele din urmă.” Yves Gingras, Chaire de recherche du
Canada en histoire et sociologie des sciences (CHSS)
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Coruperea eticii academice
Instituțional: „Clasamentul Shanghai și cel întocmit de Times Higher
Education, clasamente ce stabilesc care sunt cele mai <<bune>>
universităţi din lume, sunt, de câţiva ani, foarte populare în cazul
administratorilor universitari. Deși în numeroase ţări specialiștii
evaluării au demonstrat, în mai multe rânduri, că aceste clasamente
nu au nicio valoare știinţifică, multe universităţi le folosesc pentru ași vinde <<calitatea>>. Încă și mai grav, așa cum anumite reviste
încearcă să-și manipuleze factorul de impact, a fost demonstrat că,
în Statele Unite, mai multe instituţii au făcut trafic de date cu privire
la anumiţi indicatori pentru a-și îmbunătăţi poziţia în clasamente.”
Yves Gingras
Individual: pseudocitări, substituirea competiției loiale pentru
prestigiu cu competiția neloială pentru resurse, plagiat, clientelism
politico-economic, corupție intelectuală
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Criza conștiinței academice
Cu certitudine, nu este vorba doar de o criză economică, ci
și de o criză a conștiinței academice, care face ca
procesele de transmitere și generare a cunoașterii să
devină din ce în ce mai mult dependente de crizele
financiare și deciziile politice care le însoțesc
Acele domenii ale cunoașterii ale căror contribuții la bunăstarea
socială refuză logica monetizării, în primul rând științele sociale și
disciplinele umaniste, au de suferit cel mai mult
De asemenea, efectele negative pe care le deplângem în România
nu rezultatul unui provincial „excepționalism românesc”, ci rezultate
ale unor transformări globale în fața cărora alte comunități
academice încearcă să reziste
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Criza conștiinței academice

Înțelegerea acestor transformări nu este posibilă
fără aportul comun al științelor sociale și al
disciplinelor umaniste. Separarea lor
convențională reduce cu mult capacitatea de a
rezista deprecierii valorilor socio-umane.
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Statul neoliberal
Susține firmele și modelele organizaționale specifice
corporațiilor
Minimalizează eșecurile pieței (monopoluri, asimetrie
informațională etc)
Privatizează bunurile comune și bunurile publice
Restrânge cheltuielile publice și le orientează mai ales
către sectorul privat
Susține libera circulație (nelimitată) a capitalului și
migrația (limitată) a forței de muncă
Externalizează serviciile publice către firme sau
organizații nonguvernamentale
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Statul neoliberal

Susține competiția mai mult decât cooperarea
Stabilește responsabilități individuale pentru eșecuri ale
acțiunii colective
Oferă oportunități pentru corupție
Steven C. Ward, Neoliberalism and the Global Restructuring of Knowledge and
Education (Routledge, 2012); Rachel Turner, Neo-Liberal Ideology : History,
Concepts and Policies (Edinburgh, GBR: Edinburgh University Press, 2008); David
Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford; New York: Oxford University
Press, 2005)
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Universitatea neoliberală
Universitatea neoliberală este fundamental dependentă de relațiile
de putere economice și politice, restrânge libertatea academică din
rațiuni financiare
Valorizează mai mult cercetarea științifică publică decât educația
publică
Crează o piață de servicii în care interesul public este redus la un
set restrâns de interese economice
Colectivizează producerea cunoașterii dar privatizează „bunurile de
cunoaștere”
Transferă costule eșecului managerial către individ (studenți,
profesori, cercetători)
Alienează comunitatea academică (insecuritate economică,
inechitate, suprasolicitare, devalorizarea muncii intelectuale)
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Misiunea publică a științelor socio-umane
Conservarea și dezvoltarea cunoașterii locale, care le
permite comunităților să se adapteze și să caute
echilibrul social
Susținerea educației de bună calitate, unicul fundament
al cercetării autentice
Reconstituirea raționalității publice și susținerea
necondiționată a valorilor sociale umaniste
Susținerea unui discurs coerent în planul eticii
cunoașterii
Respingerea discursului managerial îngust care reduce
bunurile de cunoaștere la statutul de mărfuri și
precarizează munca intelectuală
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