РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ




§1. В чл.21, ал.3 да отпадне .







М О Т И В И

към Проекта на Закон за изменение на Закона за висшето образование




Предложеното изменение касае отпадане на текста на чл.21, ал.3, който изисква успех необходим на лицата, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и желаещи да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен “магистър” по специалности, които са получили при акредитацията на висшето училище оценка “много добра” или “добра” (чл.21, ал.2).
Аргументите за гореизложеното предложение са следните:
1. Усъвършенстването на Закона за висшето образование трябва да преминава през една по-последователна защита на академичната автономия, в духа на чл.53, ал.4 от Конституцията на Република България.
В сегашния си вид законът, и в частност – визираният текст на чл.21, ал.3, съдържа правила за ненужна намеса на държавата по проблеми, които са от компетентност на съответната академична общност (академичен състав, студенти, докторанти и специализанти). Чл.20 от Закона за висшето образование недвусмислено определя академичната автономия като свобода на обучението.
В ал.1, т.3 на чл.21 от ЗВО е разписано, че академичното самоуправление се изразява в “самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав, на условията за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите”. Очевидна е колизията с визираната ал.3, където законодателят поставя изискване за успех най-малко “много добър 4.50” от диплома за завършена степен на висше образование, за да може да се кандидатства за степен “магистър”, като се има предвид, че това обучение е срещу заплащане. Това е пряко вмешателство на държавата в интелектуалната свобода на академичната общност.
Изискването за успех най-малко “много добър 4.50” е количествен критерий за приемане на студенти, който е субективен и неговото използване би довело до своеобразна дискриминация на студенти, които в следствие на психо-физичното състояние на човешкия организъм по време на своето следване, и в частност – на самия изпит, не са получили оценки над изискваната стойност – 4.50.
И накрая, но не последно по важност е и създаването на благоприятна среда за бележкарство и “закупуване  на оценки”, за сметка на качеството на придобитите знания и умения.
2. В сега действащия закон  е регламентирана една неоснователна неравнопоставеност между лицата, които имат право да се обучават в образователно-квалификационна степен “магистър” и съответно – в образователна и научна степен “доктор”, за която не се изисква минимален успех от висшето образование.
Пристъпването към едното или другото продължаващо обучение е продиктувано от различни подбуди.
Един бакалавър или магистър от едно професионално направление може да завърши една, втора или трета магистърска степен, воден от желанието си да се реализира в конкретните условия на труда. Днес пазарът е доста динамичен – затварят се едни сектори, а възникват нови пазарни ниши и респективно – необходимост от нови специалисти.
И след като ал.2 на чл.21 от Закона дава право на достатъчно хора да запишат магистратура срещу заплащане, защо ал.3 въвежда ограничението в ползването на това право, поставяйки условието за успех?!
И защо количественият критерий 20% (който държавата определя съобразно финансовото си състояние), е заменен с друг количествен критерий – успех 4.50, чрез който бакалаврите продължават обучението си в магистратура и то срещу заплащане? Статистиката показва, че реално дори в световната практика около 30% от студентите продължават обучението си в магистърска степен.
Важен аспект в този проблем е и съществуването на възможност стопанските субекти да поръчват и обучават кадри, които ще ползват по специалности, необходими на самите тях, и към които държавата няма отношение, защото магистратурата е най-адаптивното обучение към потребностите на практиката.
За разлика от магистратурата, докторантурата е научно поприще; докторът е човек, посветил се на науката и следователно – тук селекцията трябва да бъде много по-прецизна, но законът не поставя изискване за успех за продължаване на обучението в образователна и научна степен “доктор”.
Това е своеобразен правен абсурд, противоречащ както на демократичните принципи, постановени в Конституцията, така и на реалните житейски условия.
3. Правилникът за дейността на висшето училище и Договорът между студента и висшето училище, като административни актове, регламентирани в Закона за висшето образование, са напълно достатъчни за уреждане на реда и условията за прием на студенти в образователно-квалификационна степен “магистър” и образователна и научна степен “доктор”.
Щом едно висше училище е акредитирано по установения ред, то трябва да разгърне пълноценно своята образователна и научна дейност, а с това – и да се стреми към по-високи постижения.
Поставянето на изкуствени бариери срива мотивацията в цялата академична общност и благоприятства корупционните процеси.
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