СПРАВКА
за отразяване на предложенията, получени чрез интернет страницата на МОН, по проекта на постановление на Министерския
съвет за допълнение на Постановление № 64 от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални
направления и на Списък на защитените специалности и на Постановление № 137 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за
приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности

№

1.

Лице/Висше
училище/
Институция
Софийски
университет „Св.
Климент
Охридски“

Бележки, предложения и коментари
1. Не става ясно защо някои от новите специалности, включени
в Списъка на защитените специалности с двете постановления,
са включени само на ОКС „бакалавър”, а други — както на ОКС
„бакалавър”, така и на ОКС „магистър” след придобита ОКС
„бакалавър”. Очевидно е, че ако една специалност не успява да
набере достатъчно студенти в ОКС „бакалавър”, същото се
отнася с още по-голяма сила и за ОКС „магистър” след
придобита ОКС „бакалавър” – обикновено там студентите са
няколко пъти по-малко от приетите в ОКС „бакалавър” и такива
магистърски програми постоянно са застрашени от закриване.
По тази причина предлагаме всички защитени на ОКС
„бакалавър” специалности да бъдат защитени и на ОКС
„магистър” след придобита ОКС „бакалавър”.

2. Не е прието нашето предложение за включването в Списъка
на защитените специалности на специалност „Тюркология”,
въпреки че тя отговаря на всички изисквания за обявяването й
за защитена, тъй като специалността е уникална и от
стратегическо значение за българската наука и за всички
степени па българската образователна система. Специалност

Приема се/ Не се
приема

Не се приема.

Не се приема.

Мотиви
Предложенията за
включване на
специалности в Списъка
на защитените
специалности се
консултират със
съответната обучаваща
институция.
Предложените нови
специалности са
подадени и одобрени в
този им вид от
ръководствата на
съответния университет.
Отчетени са
спецификите на
специалността
„Тюркология“, но
следва да се има
предвид, че подобни
специалности се

1

„Тюркология“ е най-старата филологическа специалност,
базирана на източен език, единствена по рода си в България и
на Балканския полуостров. В нея са включени дисциплини,
които и до днес нямат аналог у нас. В нея се осъществява
единственото в България обучение по четири тюркски и още два
алтайски езика, както и възможност освен тях да се изучават и
други избираеми източни езици. Специалността е стратегическа
за развитието на българската хуманитаристика. Тя е уникална
по своята организация и учебен план. Няма друга специалност
в България, която да дава професионална квалификация
„филолог-тюрколог“.

изучават и в други
университети в
страната.

Специалност „Тюркология“ играе основополагаща роля за
развитието на ориенталистичната и тюркологична наука в
България и е от изключително значение за редица други
приоритетни области като прабългаристика, славистика,
българска история, българска етнография и фолклор,
съпоставително
езикознание
и
литературознание,
балканистика, археология, архивистика, документалистика,
нумизматика, сфрагистика, палеография и др. Студентите
получават знания по много важните за България проблеми за
ролята на прабългарския субстрат във формирането на
българския език, както и за същността и значението на турските
диалекти, говорени на територията на нашата страна.
Изучаването на османски език и другите османистични
дисциплини е сериозна предпоставка за подготовка на бъдещи
османисти, чиято работа допринася за обогатяване на изворите
за българската история и за изясняване на важни проблеми от
нея.
Специалността има за цел да подготвя тюрколози, чиито знания
и професионални умения ги правят конкурентоспособни на
световния трудов пазар. Специалност „Тюркология“ е
единствената, която подготвя кадри за нуждите на
стратегически за Република България държавни институции
като МВР, МВнР, ДАНС, МО, МОН, Агенцията за бежанците,
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Администрацията на Президентството, Министерския съвет и
Народното събрание, за БАН, Националната библиотека,
Националния исторически музей, регионални библиотеки,
регионални музеи. Специалност „Тюркология“ подготвя
преподавателски кадри за висшите училища и учители за
всички степени на българските училища.
Като подчертавам още веднъж, че специалност „Тюркология“
отговаря на всички критерии за придобиване на статуса на
защитена специалност, моля тя да бъде включена в Списъка на
защитените специалности.
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