
Модернизиране на науката и

висшето образование в България

Науката и изследователската работа както и качественото висше образование, са клю-

чови фактори за развитието на компетентността и културното ниво на обществото и

основна предпоставка за национална икономика, произвеждаща стоки и услуги с голя-

ма добавена стойност. Експертната комисия по образование и наука към ДСБ предлага

политики в областта на науката и висшето образование, насочени към постигане на

следните

Цели

• Научните институции в България трябва да генерират нови знания и научни про-

дукти както от фундаментален, така и от приложен характер, които да са конкурен-

тни с продукцията на водещите световни научни центрове, както и да задоволяват

изследователските нужди на българската индустрия, администрация и обществени

организации.

• Висшите училища трябва да обучават конкурентоспособни кадри, притежаващи

знанията и уменията необходими за ефективна реализация в различните сфери на

обществената дейност, във високо-технологичните индустриални сектори, в произ-

водства с висока добавена стойност и в научните и образователни институции.

• Обществената роля на науката и висшето образование трябва да се издигне като се

даде възможност на учените и преподавателите да извършват качествена работа

на световно ниво и да получават достойно възнаграждение за труда си.

За постигането на тези цели, експертната комисия по образование и наука към ДСБ

предлага политики, основани на следните

Принципи

1. Научните и научно-образователните институции са място за свободен обмен и нат-

рупване на знание. Основната задача на държавната политика в областта на на-

уката и висшето образование е да създаде условя, отговарящи на съвременните

стандарти за развитието на сектора и да гарантира качеството.

2. Контролът на качеството на научната продукция се извършва чрез проектно фи-

нансиране на изследванията. Принципалът обезпечава базовите финансови нужди

на държавните научни центрове.



3. Държавният орган, отговарящ за проектното финансиране на научни изследвания,

работи открито, за да гарантира безпристрастното разпределение на средствата.

Правилата за кандидатстване и критериите за оценка и правилата за формиране

и работа на оценяващите комисии трябва да са ясно разписани, всяко решение

трябва да е обосновано, научната рецензия трябва да е обективна и открита.

4. Бюджетът на изследователските институции се формира от средства за издръжка

на институцията и средства за научни изследвания. Средствата за издръжка се

управляват централизирано от институцията, но средствата за научни изследва-

ния се управляват от първичното звено, кото носи отговорност за качеството на

научната продукция.

5. С оглед на предложените механизми за контрол на качеството на научните изслед-

вания позицията на учения в институцията и заплащането му зависят от отговор-

ностите, които той поема, а не от броя защитени научни степени.

6. Държавата поощрява участието на млади хора в научните разработки. За целта

тя създава механизми за обезпечаване на достъпа им до проектно финансирани

научни изследвания, осигурява им възможности за контакт с водещи световни

научни центрове осигурява възможност за заемане на отговорни позиции.

7. Финансирането на научните изследвания е държавна политика. Държавата фи-

нансира научни изследвания от интерес на индустрията, ако от тях има значима

обществена полза. Критериите за оценка на ползата трябва да са ясно разписани.

8. Акредитацията е основен инструмент за регулиране и контрол на дейността на

висшите училища. За целта трябва да е обективна и да включва всички заинтере-

совани страни – държавата, работодателски организации и други. Акредитацията

трябва да отчита текущата и прогнозната бъдеща необходимост от квалифицирани

кадри.

9. Държавата обезпечава финансово учебния процес по различните специалности

според оценката на акредитационния орган, както и административните разходи

на висшите държавни училища.

10. Поощрява се окрупняването на университетите с цел осигуряване високо ниво на

преподаване. Поощрява се окрупняването на факултетите с цел разширяване на

обхвата на специалностите и предлагане на по-широк избор на дисциплини според

индивидуалните интереси на всеки студент. Поощрява се тясното профилиране на

катедрите с цел гъвкавост и адаптивност, както и персонализиране на орговорност-

та.

11. С цел повишаване качеството на обучението се поощрява извършването на изсле-

дователска дейност от страна на преподавателите. Същевременно се предоставя

възможност на учени от изследователските центрове да преподават.

12. Науката се развива при свободно общуване между учените. За това съвместната

работа между различните научни институции, включително и тези извън България,

трябва да бъде поощрявана от държавата.


