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Студенти Академії вимагають негайного звільнення доцента, викладача економіки Александрова М.П. Його звинувачують у багаторічній масштабній корупції, через яку його було уже звільнено з коледжу ім. Труша, і яку він продовжив в стінах Академії мистецтв.
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26.10.2005: студенти ЛНАМ розпочали акцію протесту проти хабарництва і
неякісного викладання Александрова М.П. У корпусах ЛНАМ з’явилися наклейки
“Чи знаєш ти, скільки коштує залік з економіки?”, “Ні хабарництву в ЛНАМ” і т.п.
7.11.2005: зібрано 101 підпис під листом-зверненням до ректора, у якому
студенти вимагають звільнити Александрова від викладання в ЛНАМі. Ректор обіцяє
вирішити питання в найближчі строки, всі іспити переводяться у письмову форму.
11.11.2005: адміністрація та викладачі ЛНАМу починають кампанію залякування студентів. Студенти свідчать, що викладачі, грубо перевищуючи свої законні
повноваження і порушуючи права студентів, шляхом морального тиску примушували їх відмовлятися від своїх підписів, підписувати якісь відмови. Обвинувачений викладач Александров разом з завкафедрами відвідував пари, викликав та
тиснув на студентів, що підписалися. Студентів також просто викликали з пар на
“допити”, ловили на коридорах, на вулиці. Залякували “прокуратурою”, не маючи
жодних юридичних підстав.
Конфлікт почав висвітлюватися у пресі та Інтернеті, здійняв громадський резонанс. Адміністрація повністю заперечувала факти тиску на студентів. Прізвища викладачів, що чинили тиск, з’явилися на українських правозахисних Інтернет-сайтах.
15.11.2005: створено слідчу комісію, яка має дорадчий голос у вирішенні
питання звільнення. Александрова тимчасово відсторонено від викладання. Комісія
провела чимало засідань, але досі не прийняла рішення. Незважаючи на розголос,
тиск на студентів не припинився.
23.11.2005: після появи листівок “Не бійся!”, з поясненням безпідставності та
незаконності залякувань, репресії проти студентів фактично припинилися.
28.11.2005: зранку активісти ГР “Спротив” у розмові з проректором Голодом
повідомили про те, що якщо найближчим часом ситуація не буде вирішена
позитивно, то дії студентів будуть радикальнішими, включаючи звернення до
правоохоронних органів. Одразу через кілька годин після розмови виходить указ
про “позачергові” канікули, начебто пов’язані з різким похолоданням, які
розпочинаються... одразу за три дні, 1 грудня!
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Зважаючи на серйозний тиск студентства, адміністрація ЛНАМу
змушена була тимчасово відсторонити обвинувачуваного викладача від
викладання, звільнити його з посади завідуючого кафедрою і скерувати
на курси підвищення кваліфікації. Ця сесія в ЛНАМі таки відбудеться без
Александрова. Зараз адміністрація вирішила “перечекати” неспокійні
часи, влаштувавши канікули, коли антикорупційна акція вийшла на
фінішну пряму. Та студенти і надалі чекають рішучих кроків, зокрема, від
ректора, який у розпал конфлікту вирішив... узяти “творчу відпустку”,
сподіваються на викладачів-однодумців, і не мають жодного наміру
припиняти боротьбу.
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