Възможни допирни точки за
съвместна работа ВО - бизнес
Марко Тодоров

Под бизнес имам предвид не само чисто бизнес структури, но в някои случаи и
национално признати професионални сдружения (напр. Лекарски съюз, Съюз
на учителите)
1) Участие в настоятелството на държавни ВУ (ДВУ)
Тук са нужни промени в Закона за висшето образование, които трябва да
превърнат настоятелствата, които по сегашния СВО са общо взето
безполезни, в надзорни или дори управителни съвети
2) Участие в работата на НАОА
В Надзорния съвет към НАОА, в Акредитационния съвет, в Комисиите по
професионални направления.
3) Участие в Национален консултативен съвет за ВО и наука
Доколкото можах да проверя в страницата на МОН няма такъв съвет. Има
много Национални съвети и само Съвети, но за ВО и наука няма нищо. Аз съм
привърженик (без да навлизам тук в подробности) на създаването на такъв
съвет и мога да се мотивирам, но не му е мястото тук. Там задължително
трябва да има представител на Работодателските организации.

4. В утвърждаването на Държавните изисквания по професионални
направления
При разработване на държавните изисквания по професионални направления от
МОН задължително да се иска становище на бизнеса.
5) Организиране и участие в дни на кариерното развитие
Има ВУ, които организират такива дни на кариерното развитие и канят
представители на фирми и работодатели, но и самият бизнес може да организира
такива дни (и има НПО, които правят такива неща)
6) Осъществяване на ранен контакт със студенти и стипендии за добри студенти
7) При разработване на учебни планове
Целесъобразно е, преди утвърждаването на учебните планове по дадена
специалност, задължително да се иска становище от бизнеса
8) Участие в държавните изпити (тук влизат и дипломните защити характерни за
техническите специалности)
Тук е нужна промяна в ЗВО, който трябва да формулира една нова рамка за
провеждане на държавните изпити. Корекции по този въпрос са нужни и в държавните
изисквания по професионални направления, където също се коментират държавните
изпити. Присъствието на външни за ДВУ експерти трябва да е задължително.

9) Сътрудничество в разработване на дипломни проекти (особено
технически специалности)
10) Сътрудничество в разработване на семестриални проекти (особено
технически специалности)
11) Осигуряване на места за практики/стажове
12) Възможност за четене на лекции по определени въпроси
Тук са необходими промени в ЗВО. Сега има гост - преподаватели, но с това
се злоупотребява. Има нужда от нова регулация, за участие на външни лица в
учебния процес
13) Съвместно участие в научноизследователски проекти по различни
програми финансирани от държавния бюджет или ЕС
14) Възлагане на проучвания и изследователка работа финансирани от
самите фирми.
По точки 1 до 4, 7, 8 е редно ръководството на бизнеса да посочи лицата, а не
ДВУ които най-често си подбират удобни хора.

