
СПРАВКА
на гл.ас. д-р Павлина Христова Атанасова 

катедра „Приложна математика и моделиране“ 
на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“ 

за изпълнение на минималните национални изисквания за придобиване на 
академичната длъжност „доцент“ според ЗРАС в РБ и Правилника за прилагане

на ЗРАС в РБ

Област 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление 
4.5. Математика; Минимални изисквани точки по групи показатели за академичната 

длъжност „доцент“ и съответното им изпълнение от кандидата:

Група Съдържание Минимум за 
Доцент

Изпълнение
Атанасова

А Показател 1 50 50

Б Показател 2

В
Показатели 
3 или 4 100 165

Г

Сума от 
показателите от 5 

до 10 200 312

Д
Сума от точките в 

показател 11 50 92

Е

Сума от 
показателите от 12 

до края - -
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СПРАВКА

ЗА СПАЗВАНЕ НА 

Допълнителните факултетни изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ

за заемане на академичната длъжност „доцент” 
по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление 4.5. Математика

на гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова
катедра „Приложна математика и моделиране” на ФМИ, ПУ

Допълнителните изисквания са приети на заседание на Факултетния съвет на 
Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски” проведено на 14 
ноември 2018г. (Протокол No 34 от 14.1 1.2018г.), достъпен онлайн на адрес http://fmi- 
plovdiv.org/GetResource7icN3018

Кандидатът гл.ас. д-р Павлина Христова Атанасова изпълнява допълнителните 
изисквания на ФМИ при ПУ за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика', професионално 
направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика, като 
представя:

• 16 публикации при минимално изискване: поне 8 публикации, които не са 
представяни за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и за 
заемане на академичната длъжност „главен асистент”:

о от №4 до №19 от списъка на научните трудове за участие в конкурса 
(документ №6.2)

• 6 публикации в списания при минимално изискване: поне 5 публикации в 
списания:

о №8, №10, №12, №13, №14, №15 от списъка на научните трудове за участие 
в конкурса (документ №6.2)

• 3 публикации в списания с импакт фактор (TF) при минимално изискване: поне 3 
публикации в списания с импакт фактор (IF):

о № 10, № 14, № 15 от списъка на научните трудове за участие в конкурса 
(документ №6.2)

• 1 учебно помагало в печатен вариант и 2 в електронен вид при минимално 
изискване: поне 1 учебник или учебно помагало:

о №20, №21, №22 от списъка на научните трудове за участие в конкурса 
(документ №6.2)

• 12 цитирания при минимално изискване: доказателства за поне 5 цитирания:
о документ №6.6 - списък на цитиранията за участие в конкурса

http://fmi-


Съществени, но незадължителни, изисквания към кандидатите, които да се 
вземат предвид от научното жури, са също:

• Участие в 17 научно-изследователски и образователни проекта, от които 4 към 
звено „Научна и приложна дейност” на ПУ „Паисий Хилендарски”:

о документ №9.1 - списък на научноизследователски и образователни проекти 
о документ №9.2 - служебна бележка от поделение „Научна и приложна 

дейсност“ при ПУ за участие в проекти

• Участие с доклади на 15 международни конференции и 2 национални научни 
форума:

о документ №9.3 - списък на доклади

• Разработени 8 лекционни курса:
о документ №8.2 - анотации на разработени и водени курсове

• Работа с дипломанти -  7 отлично защитили дипломанти, от които 1 магистър:
о Точка 4 от документ №8.1 - справка за аудиторна и извънаудиторна заетост

• Работа с докторанти - 1 докторант:
о Точка 5 от документ №8.1 - справка за аудиторна и извънаудиторна заетост

• Издадено 1 учебно помагало и 9 електронни материали за обучение по 
разработени от кандидата лекционни курсове:

о Точка 6 от документ №8.1 - справка за аудиторна и извънаудиторна заетост
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