Резултати от Анкетата Накъде след научната титла
Март 2018

Анкета

Анкетата
Накъде след
научната титла
се проведе
в рамките на
две седмици
в края
на февруари
и началото
на март 2018 г.
Взеха участие
217 докторанти
и учени.
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Помага ли научната
степен извън научната
сфера?
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Какво казват
европейските учени
за докторантурата
и кариерата
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Визия
за бъдещето
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Кариерните възможности включват
партньорства
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точно толкова са обмисляли идеята

Нагласата за работа
извън науката
се създава по време на
докторантурата
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9% възнамеряват да стартират

Как оценяват учените
възможностите
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13% - да продължат кариерата си

Идеите за бизнес

8

Чуждият опит остава
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Авторските права и
реализацията

10

За кого са научните
изследвания

11

27% са проучвали възможности за стартъп,

собствен бизнес,

в частния сектор

49% докторанти
34% с докторска степен до 25 години
26% с научна титла над 35 години

СТРАНИЦА 2

НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИ ТЛ А

44% от участниците
в анкетата работят в
областта на приложната
наука

35% разработват
проекти във фундаменталната наука с потенциал за практическо
приложение

Фондация Карол Знание
беше регистрирана в края
на януари 2018 г. и
основният фокус на работа
ще бъде подкрепа на
млади учени с проекти в
областта на приложната
наука.
Първият ни проект е
годишна докторантска

стипендия в размер на
8000 лв.
Подготвяме програма за
предприемаческо мислене
и умения, насочена към
младите български учени.
Предвиждаме и създаване
на грантове за млади
учени, защитили докторска
степен.

Каква част от тях са
предприемчивите и
амбициозните, които ще
успеят да реализират своя
научен продукт?
Анкетата Накъде след
научната степен ни дава
отправни точки за
поредица инициативи.

Имате ли амбицията да видите приложението на научната си работа?

11%

33%

Да, ще продължа да работя по темата, за да стигна до
практическо приложение.

56%

Да, но нямам представа как може да се стигне практическата
реализация.
По-скоро не, искам да се занимавам само с научна работа.

Докторската степен в моята област осигурява единствено подготовка за научна
кариера. Съгласен ли сте?
НАПЪЛНО НЕСЪГЛАСЕН

ПО-СКОРО НЕСЪГЛАСЕН

НЕУТРАЛНО

ПО-СКОРО СЪГЛАСЕН

НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН
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РЕЗУЛТА ТИ ОТ АНКЕТА ТА НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИТЛА

СТРАНИЦА 3

Докторската степен в моята област осигурява възможности за неакадемична
кариера. Съгласен ли сте?
НАПЪЛНО НЕСЪГЛАСЕН

ПО-СКОРО НЕСЪГЛАСЕН

НЕУТРАЛНО

ПО-СКОРО СЪГЛАСЕН

НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН
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По-различни ли са условията
за докторантите в Европа?
30% от участниците в нашата
анкета смятат, че вероятно
средата у нас пречи на младите учени да се изявят като амбициозни и предприемчиви.

Част от резултатите могат да
бъдат съпоставени с изследване от 2017 г. на Working Group
on Education and Skills under
Open Science*. Участниците в
европейското проучване са
1277 от цяла Европа, като половината от респондентите са
докторанти.

* Providing
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Близо 60% от анкетираните са
съгласни, че докторската степен дава възможност за кариерно развитие само в научната сфера. 16% са напълно несъгласни с това твърдение.
Съгласни ли сте, че докторска
степен във Вашата сфера дава
подготовка и за неакадемична
кариера? Категорично съгласни са едва 7%. Други 27% са
съгласни, но около 42% не
приемат подобно твърдение.
Какво казват нашите учени?
Твърде висок е процентът на

researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science
Report of the Working Group on Education and Skills under Open Science, July 2017
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хората с неутрално мнение —
58%, докато в европейското
проучване той е 25%.
44% от участниците в нашата
анкета са склонни да се съгласят, че докторантурата дава
подготовка за кариера извън
научната сфера. Това е с около 10% повече от резултата в
европейското проучване. 29%
от нашите участници в анкетата са напълно несъгласни с
твърдение, че докторантурата
ги подготвя и за кариера извън науката. Този процент е 41
в цитираното европейско изследване.

СТРАНИЦА 4

НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИ ТЛ А

В срещите с кандидати по
програмата ни за
докторантска стипендия
коментираме какви са
следващите стъпки след
защита на докторската
теза. Много често
докторантите казват, че
биха искали да видят
приложението на своята
работа, но… Списъкът
включва различни пречки
— от липсата на

информация, през
отговорностите на научния
ръководител до лична
неувереност.
Затова част от нашите
въпроси изследват тази
нагласа. Наистина ли става
дума само за външен
локус на контрол? Едва 6%
от смятат, че има
достатъчно възможности
за реализация на учените у

нас. 39% отговарят, че
самият учен е отговорен за
кариерното си развитие.
Според 23% държавата
трябва да осигури
възможност за реализация
на българската наука, а
други 25% са на мнение,
че самият университет или
БАН трябва да има тази
отговорност. (Вижте
графиките на стр.7)

Имате ли визия за научната си работа след приключване на конкретния проект,
по който работите?
ДРУГО…

ЩЕ ТЪРСЯ ФИНАНСИРАНЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖА ДА РАБОТЯ ПО ДРУГИ ПРОЕКТИ.
ОБМИСЛЯМ ДА НАПРАВЯ СОБСТВЕНА ФИРМА.

НАДЯВАМ СЕ ДА ПОЛУЧА ПРЕПОДАВАТЕЛСКО МЯСТО.
ИСКАМ ДА ПРОДЪЛЖА ДА РАБОТЯ КАТО УЧЕН, НО ЩЕ ТЪРСЯ РАБОТА В КОРПОРАТИВНИЯ СЕКТОР.
ИСКАМ ДА ПРОДЪЛЖА С НАУЧНА РАБОТА, ЩЕ ТЪРСЯ ПОСТ ДОК В ЧУЖБИНА.
КАТЕГОРИЧНО НЕ.
ДА, ИМАМ ЯСНА ВИЗИЯ.
0

Eдва 17% от
участниците в нашата
анкета отговарят
категорично, че имат
ясна визия за бъдещето
си след приключване на
конкретния проект.
Цитираното европейско
изследване показва, че
на Стария континент
учените имат повече
яснота за своето
развитие. Близо 42% са
напълно съгласни или
съгласни с твърдението,
че са наясно със
следващите стъпки на
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кариерното си
развитие. 11% от
нашите учени са
отговорили, че
категорично нямат
представа за работата
си след настоящия
проект. В Европа този
процент е 14.
За предприемчивото
мислене на българските
учени говорят всички
цитирани възможности.
9% от българските
учени са заявили, че
обмислят да направят
собствена фирма, а
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още 13% възнамеряват
да продължат да се
занимават с наука, но
ще търсят реализация в
корпоративния сектор.
Тези отговори напълно
кореспондират и с
желанието да бъде
приложен научния труд.
Около 90% от
анкетираните искат да
стигнат до реализация
на проекта си. Сам по
себе си този резултат
говори за
предприемчивостта на
участниците в анкетата.

60

РЕЗУЛТА ТИ ОТ АНКЕТА ТА НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИТЛА

СТРАНИЦА 5

С кои сектори сте сътрудничили по време на настоящата позиция

Индустрията и частния сектор;

3%
17%

18%

Неправителствения сектор.
Държавния сектор.

4%

17%

30%

3%

Здравеопазване.
Друга академична или публична научноизследователска
институция.

8%

Училища извън висшето образование.
Нямам сътрудничество.
Друго

Партньорствата по време на докторантурата и следващите научни
проекти често са в основата на следващите кариерни стъпки. В
Европа връзката с корпоративния сектор започва още от студентските
години.
45% от докторантите имат различни форми на сътрудничество с
бизнеса и не е изненадващо, че 58% от тях имат желание да
продължат реализацията си
в частния сектор.
Нашата анкета установи, че партньорствата с българския бизнес са
едва около 18%.

Как оценявате връзката на българския бизнес с българската наука?

НЕ МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ.

ОТДЕЛНИ ФИРМИ РАБОТЯТ С ОТДЕЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ, НО КАТО ЦЯЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ
ГОВОРИ ЗА ВРЪЗКА.

НЯМА ТАКАВА.

МНОГО ДОБРА.
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Само един от всички е отговорил, че връзката на бизнеса с науката е много добра, а 29% смятат,
че няма такава. Отделни фирми работят с отделни научни центрове, но като цяло не може да се
говори за връзка — това е отговорът на 60% от участниците в анкетата.

СТРАНИЦА 6

НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИ ТЛ А

Амбициозни и предприемчиви ли са според Вас българските млади учени?

2% 6%
Да, определено.

30%

28%
По-скоро да. Сега има много възможности и по-амбициозните се
възползват от тях.
Не. По-скоро са пасивни.
Може би средата не им позволява да се изявят като такива.

34%
Друго

-

Имате ли желание да работите извън научната институция?
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ИМАМ СЕРИОЗЕН
ИНТЕРЕС

След завършване на настоящия проект.
ИМАМ ИНТЕРЕС
НЕУТРАЛНО

По време на настоящата ми позиция
ДОНЯКЪДЕ ИМАМ
ИНТЕРЕС.

По време на настоящата ми позиция

НЯМАМ ИНТЕРЕС.

След завършване на настоящия проект.

РЕЗУЛТА ТИ ОТ АНКЕТА ТА НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИТЛА

СТРАНИЦА 7

Има ли според Вас достатъчно възможности за развитие на младите учени?

6%
26%
26%
Да, определено.
Категорично не.
Има възможности, но те не са много и не са за всички.

Зависи от конкретната сфера и конкретния университет или БАН.

42%

Кой според Вас трябва да носи отговорност за реализацията на научния труд?
ДРУГО

ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА.

СЪОТВЕТНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, БАН ИЛИ НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ.

САМИЯТ ДОКТОРАНТ, УЧЕН.
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„Всички гореспоменати в колаборация — докторантите имат в изобилие енергия, идеи, амбиция и иновативно мислене; Научните ръководители имат съответния опит и адекватни реакции в конкретни ситуации; Научните организации са заинтересовани да имат реализирани научни проекти; Държавата има
полза от реализация на нововъведения и повече внедрени продукти — все пак те са насочени към обществената полза и подобряване качеството на живот.“

СТРАНИЦА 8

НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИ ТЛ А

Запитани дали българските учени са предприемчиви и амбициозни, анкетираните са
отговорили оценявайки общността като цяло. Адресираните лично въпроси, свързани с
конкретни намерения за бизнес, дават много по-оптимистична картина.

Обмисляли ли сте възможност да направите стартъп?

15%

31%
Никога.

Да, но нямам представа как.

27%

Да, дори съм коментирал с колеги и съм търсил информация.

27%

Познавам колеги с научни степени, които направиха свои фирми
и се развиват добре. Не мисля, че е за всеки.

Смятате ли, че сте добре информиран за възможностите да създадете собствен
бизнес?
ДА, ОПРЕДЕЛЕНО И СМЯТАМ ДА СТАРТИРАМ СОБСТВЕН БИЗНЕС.

ДА, ПРОУЧВАЛ СЪМ ВЪПРОСА, НО СЕ ЧУВСТВАМ НЕУВЕРЕН.

ДА, СМЯТАМ, ЧЕ СЪМ НАЯСНО.

НЕ, НЕ МИСЛЯ.

НЕ, НЯМАМ ИНФОРМАЦИЯ И НЕ СЪМ ТЪРСИЛ ТАКАВА.
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РЕЗУЛТА ТИ ОТ АНКЕТА ТА НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИТЛА

СТРАНИЦА 9

Търсите ли финансиране за нучната си работа?

15%

46%

22%

Да, следя всички възможности.

Не, получавам средствата от институцията, за която работя.
Ще търся нови възможности щом приключа настоящия проект.

17%

Разчитам за това на научния си ръководител и
университета/БАН/научната организация.

Чуждият опит
остава чужд
Близо половината от участниците в анкетата
заявяват, че не познават практиките
университети да създават компании със
своите студенти, докторанти и преподаватели.
Около една пета заявяват, че са наясно и това
са наистина добри практики. Една трета
познават донякъде този чужд опит.
67% признават, че не знаят какво е спин-оф
компания.
Какво показват резултатите от цитираното
европейско изследване?
Запитани дали по време на настоящата си
позиция са създавали компания, малък
процент дават утвърдителен отговор. 22-ма
или под 2% са стартирали спин-оф компания в
рамките на настоящата си научна институция.
53-ма са правили стартъпи, това е малко над
4% от общия брой участници в проучването.
Шестима са отговорили, че са правили и
стартъп и спин-оф компания.
Близо 31% обаче казват че биха искали да

създадат компания. 37% заявяват, че имат
интерес да продължат кариерното си развитие
като самонаети, независимо самостоятелно
или с друг персонал.
Подобно на резултатите от нашето проучване,
най-голям брой сътрудничества се
осъществяват с други научни и академични
институции. Близо 46% обаче сътрудничат
активно с индустрията и частния сектор.
Съвместната работа освен възможностите за
практическа реализация на научния продукт и
кариерните възможности за младите учени,
изгражда и ценни преносими умения, които е
невъзможно да се получат в академичните
институции.
Партньорствата с бизнеса дават и много
практически отговори, свързани с авторското
право и патентите — теми, по които у нас
очевидно съществуват сериозни дефицити.

СТРАНИЦА 10

НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИ ТЛ А

Имате ли достатъчно информация за авторските права върху научния си труд?

15%

20%
Да, напълно наясно съм.

Не, не съм много сигурен.

31%
Имам донякъде представа, но не мога да кажа категорично.

34%

Никой не дава такава информация на учените, ако изрично сами
не потърсят отговори.

Само 20% от участниците в анкетата са категорични, че са наясно с авторските права върху своя научен труд.
65% отговарят уклончиво, че са наясно донякъде и не са много сигурни. Никой не дава такава информация на учените,
ако изрично сами не потърсят отговори — това е твърдението на 15% от учените.
Липсата на увереност за авторството върху резултатите до голяма степен определя неяснотата за бъдещото развитие на
конкретната научна тема и планиране на работа по проекта извън научната институция.

Ще се стремите ли да патентовате научния продукт, когато бъде завършен?
ДРУГО

ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА ИМА ПАТЕНТ, НО МОЖЕ БИ ТОВА ТРЯБВА ДА НАПРАВИ КОМПАНИЯ, КОЯТО СЕ
ИНТЕРЕСУВА ОТ МОЯ НАУЧЕН ПРОДУКТ.

НЕ, ТОВА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ НАУЧНИЯТ МИ РЪКОВОДИТЕЛ ИЛИ НАУЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

НЕ, ЗА МОЯТА РАБОТА Е НЕПРИЛОЖИМО.

ДА, СЪС СИГУРНОСТ.
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За повече от половината участници целта патентоване на научната разработка е неприложима.
До голяма степен този въпрос е свързан с разбирането за авторските права и съдбата на получените резултати след приключване на проекта, както се вижда и от графиката на стр. 11
12% са категорични, че възнамеряват да стигнат до патент.
Според 15% това е отговорност на научния ръководител или институцията, в която работят и за тях не е конкретна цел.
За други 18% също не е приоритет, но те смятат, че патентът може да бъде регистриран от компания, която би проявила
интерес към постигнатите резултати. Както стана ясно, точно толкова са и учените, които по време на настоящата си работа
имат партньорства с бизнеса.

РЕЗУЛТА ТИ ОТ АНКЕТА ТА НАКЪДЕ СЛЕД НАУЧНАТА ТИТЛА

СТРАНИЦА 11

Какво ще стане с резултатите от Вашето научно изследване, когато напуснете
институцията?
ДРУГО

НЕ ЗНАМ.

ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ.

ДАННИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ТРЕТА СТРАНА.

ЩЕ ВЗЕМА ДАННИ С МЕН.

ДАННИТЕ ЩЕ ОСТАНАТ В ИНСТИТУЦИЯТА.
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Най-голям е процентът на учените, които
казват, че не са наясно или само донякъде са
информирани с авторските права върху своята
научна работа — около 65%.
Високият процент неинформирани показва, че
не само най-младите учени изпитват
затруднения по темата. Като продължение на
този въпрос, изненадващо голям е броят на
учените, които не знаят какво ще стане с
данните от тяхната работа, когато напуснат
институцията.
45% отговарят, че данните ще останат в
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институцията, за която работят. В европейското
проучване аналогичен отговор дават 52%.
Любопитно е, че близо 56% от тях твърдят, че
ще вземат данните със себе си. В нашето
изследване те са 14%. Около 28% в Европа не
знаят какво ще се случи с резултатите от
научния им труд. Почти толкова са и у нас —
30% от участниците в анкетата нямат представа
за съдбата на своите данни. Двама са
отговорили, че те ще бъдат изтрити. Около 5%
от колегите им на Стария континент смятат, че
ще ги сполети подобна съдба.

Какво би Ви накарало да споделяте
открито данните от Вашето
изследване?
ДРУГО

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА.
НОВИ КОНТАКТИ И / ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ …
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЦИТИРАНЕ НА ДАННИТЕ…
ПОВИШАВАНЕ НА ВИДИМОСТТА И…

ПРИЗНАВАНЕ ПРИ ОЦЕНКИ НА ПРОЕКТИ И /…
ПРИЗНАВАНЕ ОТ НАУЧНАТА ОБЩНОСТ.
ПРИЗНАВАНЕ ОТ ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.
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ул. Златовръх 1, София 1164
02 4008 293
knowledge@karoll.bg

6% „Има достатъчно възможности за развитие
на младите учени“

60% „Отделни фирми работят с отделни научни
центрове, но като цяло не може да се говори
за връзка на науката с бизнеса.“

12% „Ще се стремя със сигурност да патентовам
научния си продукт“

30%

-

-

„Не зная какво ще стане с резултатите
от моето изследване, когато
напусна институцията.“

