ДО
Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДОКЛАД
от Комисията по академична етика при министъра на
образованието и науката

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛЧЕВ,
В Комисията по академична етика постъпи сигнал с вх. № 94-6372/ 20.12.2018 г. от
гл. ас. д-р Г. И. Ф., в който се твърди, че при провеждане на конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.1. „Филология“ (Немски
език – приложно езикознание), обявен в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г. за нуждите на Катедрата по
западни езици към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ е налице нарушение в процедурата.
Членовете на Комисията взеха предвид, че със Заповед № РД 09-3460/30.11.2018 г.
на министъра на образованието и науката по повод по-ранен сигнал на гл. ас. Ф.,
процедурата е спряна до отстраняването на допуснати процедурни нарушения.
С писмо, вх. № 0401-457/27.12.2018г., ректорът на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ уведомява министъра на образованието и науката относно взетите
мерки за отстраняване на нарушенията. Според представената информация при повторното
обявяване на конкурса, двамата нови членове на журито са хабилитирани лица в област
„Педагогически науки“.
Комисията намира, че Законът за развитие на академичния състав – чл. 4 (3),
позволява при избор на членове на научно жури привличането и на учени, хабилитирани в
други професионални направления и научни области, ако тяхната експертиза ще допринесе
за по-точна и адекватна оценка на кандидатите в конкурса. Право на и отговорност за
подобен интердисциплинарен избор има съответният факултетен/ научен съвет, както и
съответният ректор на висше училище/ директор на научна организация, който издава
заповед за назначаване на научното жури.
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Комисията заключава, че в новата процедура по обсъждания конкурс в Катедрата по
западни езици към ФКНФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ са отстранени процедурните
нарушения, допуснати в предишната процедура. Комисията приема също, че в новата
процедура няма извършени други нарушения.

Венцислав Динчев – председател:
проф. Николай Денков:
проф. Веска Георгиева:
проф. Радослав Радев:
проф. Дончо Хрусанов:
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