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Коментар:

В този си вид законът не урежда взаимоотношенията между научната среда и предложителят. В
настоящият момент ръководителите на катедри действат като едновластни господари и могат да
допуснат разработки само ако имат личен интерес. Това означава, ча за да получи една идея
гражданственост като проект те трябва да бъдат включени, а това им дава възможност като
хабилитирани лица след това да решават кой е автор. Освен това по сегашните правилници на
университетите във връзка със закона за развитие на академичния състав, ръководител на колектив
може да бъде само хабилитирано лице. В момента съм в положение дори да не ми се дава документ
за авторство на учебна програма, създадена и водена от мен в продължение на две години.Освен
това в законът за иновации (ЗИ) не се коментира отражението на създаването на новия продукт
върху научната кариера на учения. В момента във правилниците е записано, че предимство има повисокия импакт фактор, а това не отразява усилията за нов продукт.
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В този си вид законът не урежда взаимоотношенията между научната среда и предложителят. В
настоящия момент ръководителите на катедри действат като едновластни господари и могат да
допуснат разработки само ако имат личен интерес. Това означава, ча за да получи една идея
гражданственост като проект те трябва да бъдат включени, а това им дава възможност като
хабилитирани лица след това да решават кой е автор. Освен това по сегашните правилници на
университетите във връзка със закона за развитие на академичния състав, ръководител на колектив
може да бъде само хабилитирано лице. В момента съм в положение дори да не ми се дава документ
за авторство на учебна програма, създадена и водена от мен в продължение на две години.Освен
това в законът за иновации (ЗИ) не се коментира отражението на създаването на новия продукт
върху научната кариера на учения. В момента във правилниците е записано, че предимство има повисокия импакт фактор, а това не отразява усилията за нов продукт.

