
Обсъждане на

предложения за промени в

Закона за научните

степени и научните звания

Столична библиотека, площад Славейков,
12. 07. 2007г.

Среща с Петър Ст. Кендеров, Председател
на ВАК



1. Защо са необходими промените?

2. Защо до сега промените не са направени?

3. Какво искаме да постигнем с промяната
на Закона?

4. Една възможна уредба.
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Защо са необходими промените?

• Промяна в обществените отношения,

характера на собствеността,

ролята на науката в обществото.

• Промяна в характера на самата наука.

Засилена динамика, бърза промяна на
горещите области, доминиращ стремеж
към бързо използване на резултатите от
изследванията.

• Неудовлетворително функциониране на
системата за даване на научни степени
и научни звания
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Защо до сега промените не са направени?

• Защото сегашният Закон обслужва добре
развитието на науката /световната/. Не
е случайно, че ЗНСНЗ е на 35 години...

• Защото предлаганите нови уредби се отнасяха
главно до процедурите,

как да се дават

степените и званията, а не

за какво и защо да се дават.
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• други причини за липса на промяна:

– Липса на ‘движеща сила’

Кой е жизнено заинтересован от промяната?

– нееднопосочност на интересите

на индивида, които търси бързо

признание за постиженията си,

и консерватизма на институциите и

на йерархичните структури

– Нежелание да се променя статуквото
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• непредставеност на интересите на
най-заинтересованите от промяната.

• Липса на дебат в обществото;засегнатата
група не е достатъчно многобройна, за да
е важна от политическа гледна точка.

• почти пълно пренебрегване на дълготрайните
интереси на обществото
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Какво можем да постигнем
с промяната на Закона?

• Съчетание на дълготрайните интереси на
обществото
(по-голяма използваемост на науката)
с интресите на изследователя и с
интересите на институциите

• Поощряване на развитието на науката,
на интердисциплинарните изследвания
и на бързото прилагане на научните резултати

• Запазване на възникналите с времето добри
практики
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• обективност на оценките за постиженията
в една научна специалност

• Съизмеримост на изискванията при
получаване на степени и звания
в сродни специалности

• Съпоставимост на изискванията при
получаване на степени и звания
в различните науки

• Съкращаване на протичането и
намаляване на цената на процедурите
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Една възможна уредба.

• Запазване както до сега на двете научни
степени ("доктор"и "доктор на науките")

• Научната степен "доктор на науките"се
запазва като оценка от най-висок ранг,
без да е предпоставка за заемане
на професорска длъжност.

• Запазване както до сега на научните
длъжности

• Въвеждат се две научни звания (търсят
се подходящи имена за тях),
получаването на които е предпоставка за
заемане съответно на длъжността "Доцент"
("старши втора степен") и длъжността
"Професор"("старши първа степен")
При получаването на званията не е необходимо
да се представя хабилитационен труд
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• Решително отделяне на даването на
научно звание
от заемането на научна длъжност

• Даването на научното звание
да е отговорност на национална институция

• При заемането на научната длъжност
основна роля да играе работодателят (институцията)
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Равнища, през които минават процедурите

Сега процедурата за получаване на степените
"доктор"и "доктор на науките"обхваща 4
възможни равнища:

(Предзащита в научно звено, Защита в СНС,
Разглеждане в Научна комисия), като при
определено стечение на обстоятелствата
процедурата може да мине неколкократно
през едно и също равнище. По подобен начин
протича и даването на научно звание.

Предлага се значително опростяване на
процедурите. Основна роля в преобладаващият
брой от случаите играе само едно равнище:
Атестационен съвет по група научни специалности
(по науки)
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