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ند ،اکادمیکآزادی        آزادی در تمایم رشته فعالیتهاییست که مشتمل بر تولید معلومات، ۀحداقل دربرگیر

ن کننده مطالبی که باید در تع تحقیق  از جمله انتخاب یک تمرکز  ارائه یافته های  تدریس شود، صنفییر

 و انتشار یافته های تحقیقات است نتحقیقات  به همکارا

که شامل آزادی ارائه و تبارز نظریات مختلف و متضاد، آزادی تولید علم، آزادی   اکادمیکآزادی های      

پوهنتونها و بحث و اظهار نظر علیم و باآلخره تولید علم است، ییک از معیار اسایس در ارتقای کیفیت 

 )اکادمیکو آزادی  اکادمیکاستقالل  (اگرچند در این زمینه دو مفهوم  نهادهای تحصییل به شمار یم آید. 

یم. مورد بحث است    که ما در اینجا از تعبیر واحد را در نظر میگیر

در ا ین زمینه در قانون تحصیالت عایل ملیک، در ماده چهارم ، جزء نهم به رصاحت در مورد استقالل 

، مایل و اداری اکادمیکبحث گردیده است و بیان میکند، که وزارت تحصیالت عایل از استقاللیت  اکادمیک

ادان، در جذب به این معبن است که در جذب است اکادمیکپوهنتون ها حمایت میکند. استقاللیت 

محصالن، تعدیل و تدوین نصاب ها، در فیصله های دیپارتمنت ها ، گزینش رئیسان و آمرین خود پوهنتون 

ن  و موسسه تحصییل به صورت خودمختار انجام دهد. همچنان تحصیالت عایل از استقاللیت مایل نیر

 میتواند خودمختار باشد و فعالیت های خویش را انجام دهد. 

 

 اکادمیکآزادی علت وجودی 

 کادیما  پوهنیح،برای هیأت تبلیغن و اعضای  محصالنبرآنند که آزادی تحقیق  اکادمیکهواداران آزادی 

وریست.جوامع  ل جریان اطالعات اکادمیکرصن به گونه ای مکرر  در برابر مهارتشان به شکل دادن و کنی 

ند.هنگایم که محققان تالش یم کنند عقاید یا   را تدریس یا منتقل کنند که حقایق   مورد هدف قرار یم گیر

 با گروههای سیایس یا مقامات خارج از دانشگاه است،خود را هدف بدگوییها و سعایتهای عمویم  ناسبنام

 و یا کدام مجازات دیگر یم بینند.  از دست دادن شغل

 

 



  محصالن اکادمیکآزادی 

ن هر  محصلمحصل پنداشته شده است یعبن به عنوان حق  ،اکادمیکاندیشه آزادی  آزاد است تا با داشی 

ریس که دوست دارد و در هر 
ُ
 اکادمیکآزادی  مطالعات  خود را دنبال کند.  دروس که بریم گزیند   پوهنتونک

، ن این امر قاعده مند یم گردد که با استان ،پوهنیحبا آزادی  دانشجوتی به گونه ای قانوتن داردهای به تعییر

د. ور و ن برریس دقیق ،تحقیقات   ن نامه هایشان مورد حمایت قرار یم گیر  مهای معتیی در آییر

 

  استادان اکادمیکآزادی 

ت علیم تدرییس در خصوص تدریس آزادی استادان و هیأبه عنوان حق  ،استادان اکادمیکمفهوم آزادی 

شان را به دیدگاه شخیص و محصالنند تا دیدگاه ا استادان آزاد یعبن  شان در قبال کالس های دریس است

 یدگاههای سیایس،به ویژه د سیستم فلسقن خویش تغییر دهند. اما استادان از بیان اعتقادات خویش،

 هیچ وظیفه ای در برابر دستور دیگران، استاد در خصوص تدریس خویش، ند. ا ممنوع درس صنفخارج از 

وح ن طرح درس مشر انتظار یم رود تا به و از استادان  رند محدودیب  به یک موضوع خاص نداو هیچ  نوشی 

و  ه سیایس یا مذهبی جانبداری نکنند از هیچ دیدگا شیوه ای تی طرف رفتار کنند و در یط وظیفه خویش،

 مستقل  استادان همچنان
ً
ند و دارای حق آزادی کامل بیان دریط فعالیتهای تحقیق و تدریس خود ا کامال

وط بر آن که  ن و مقرراهستند؛مشر ن حارصن  پوهنتون تقوانیر و اصول تساهل  یو مقررات مجموعه قوانیر

 را رعایت کنند. 
ن
 و تی طرف

ن مرتبط به آزادی اکادمیک،  در مؤسسه تحصیالت عایل  اکادمیکآزادی  با در نظرداشت مقررات و قوانیر

ن نافذ کشور جهان  وی آن پوهنیح کمپیوتر  ،رعایت یم گردد و تحصیالت عایل  مطابق به احکام قوانیر در پیر

ن این اصل را رعای  ذیل را به عمل آورد است:  ت نموده و در این راستا کوشش هایساینس نیر

نصاب تحصییل پوهنیح بر اساس نظرسنیحی های متعدد از منابع مختلف بهبود یافته است و  .1

ات  الزم که نیاز مارکیت و بازار کار بوده است اعمال گردیده است. بر  عالوه جهت انکشاف تغییر

ن اقدام صورت گرفته است که جهت نهاتی سازی به  نصاب تحصییل پوهنیح کمپیوترساینس نیر

 وزارت تحصیالت عایل ارسال گردیده است. 

وار صورت شپی .2 نهاد اصالحات و آپدیت در کورس پالییس ها و مفردات از طرف استادان سمسی 

د که پیشنهادات آنان به وجه احسن در نظر    گرفته شده  است. میگیر



استادان در ارزیاتی های صنقن و نمره دیه صالحیت کامل دارند و براساس اصل لیاقت و شایسته  .3

 ارزیاتی های خویش را انجام میدهند. 
ی

استادان همچنان میتوانند نظر به نوعیت و طبیعت  گ

ن طرح و تطبیق نماید.   مضمون )عمیل، تئوری، تجربه و پیاده سازی( نمرات را نیر

هم دادن به استادان و اعضای کادر علیم در کمیته های مختلف در سطح پوهنیح، که در نتیجه س .4

ی خواهند داشتآن استادان نقش مهم    . در تصمیم گیر

 خود مختار بوده  و برای رشته بندی بعد از تکمیل فورم انتخاب  .5
ً
ن در انتخاب رشته کامال محصلیر

 م میگردند. رشته در رشته اختصایص مورد نظر محصل تنظی

ن سال آخر در انتخاب موضوع و استاد رهنما جهت تحقیق و انجام  مونوگراف و پروژه  .6 محصلیر

 استقالل کامل دارند و نظر به درخواست آنان انجام میشود. 

د.  .7  بر اساس نیاز و تقاضای محصل صورت میگیر
ً
ن تخصیص انتخاتی کامال  انتخاب مضامیر

هنیح صالحیت کامل دارد و همه پروسه جذب از نشر در جذب استادان و اعضای کادرعلیم، پو  .8

اعالن تا شارت لیست نمودن، مصاحبه و امتحان با مسوولیت پوهنیح انجام میشود. و در این 

ی پوهنتون یا مرجغ دیگری وجود ندارد.   زمینه هیچ سفاریسر از رهیی

یابد، بناًء باید از اینکه تحقیق اساس دانش میباشد و توسعه دانش در سایه تحقیق امکان یم  .9

بکوشیم تا در پوهنتون برای تجسس آزاد علیم، فضاتی در حد اعالی آن فراهم سازیم و از اعمایل 

یم.  ن هیر  که این آزادی را به گونه مستقیم و غیر مستقیم محدود یم کند، بیر

ن و استادان صورت گرفته است کوشش به عمل آمده که  .10  که از طرف محصلیر
در پروسه تحقیقات 

ن و مقررات در چ د و در این قالب هیچ کیس تحت وکات قوانیر  تحقیقات صورت گیر
 
و اصول اخالف

 کدام فشار و یا تحت کدام محدودیت قرار نگرفته است. 

ی از برخورد  .11 عیاتهای سلیقوی، پوهنیح  برای جلوگیر را به  اکادمیکدر نظر دارد  که آزادی  شر

صورت اسایس در سطح پوهنیح به میان یم آرد. و شیؤه شاگرد محوری را به صورت درست 

 .تطبیق یم کند

 

 

 


