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Поштоване колегинице и колеге,
Након краћих консултација са нашим члановима и колегама који то нису, мишљења смо
да је у овом тренутку беспотребно, несврсисходно па чак и опасно нашу праксу
оптерећивати додатним акредитацијама.
Сматрамо да је беспотребно зато што се и садашњи важећи стандарди не примењују нити
се врши контрола над њиховом применом. Такође у нашој земљи нити једна од две
постојеће високошколске институције које би требале да буду лидери у професионалном и
етичком погледу нису акредитоване нигде у свету, при чему је на помолу отварање и
треће високошколске установе у Новом Пазару ( захтев је предат у априлу ове године).
Несврсисходност, осим из горе наведеног, произилази и из непостојања јасне
стандардизације процедура, уједначених и транспарентних цена услуга као и непостојања
међуколегијалне комуникације и сарадње. Осим тога постоји велики број "колега" на свим
нивоима који се нелегално баве праксом и које по нашем мишљењу треба јасно
разграничити од нелојалне конкуренције.
Мишљења смо да горе наведене ствари морају да постоје као предуслов како би се
говорило о унапређењу стандарда, ма са чије стране напредни стандарди долазили.
Потенцијалну опасност коју видимо огледа се у продубљивању постојећег
међуколегијалног анимозитета и остављања још ширег простора нелојалној и нелегалној
конкуренцији, као и другим мешетарима који послују на тржишту.
Надамо се да смо укратко успели да образложимо наше мишљење и да ћете га узети у
разматрање.
Такође подржавамо све Ваше акције које се широко гледано односе на горе наведене теме
( проблеме).
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