НАУКОМЕТРИЧНИ ДАННИ
на кандидата
Пояснение: Кандидатите, които участват в конкурс, попълват следните колонки :
„доктор" 1 и 6
„доктор на науките" 3, 4 и 6
„главен асистент" 1, 2 и 6,
„доцент" 2, 3 и 6,
„професор" 4, 5, 6 - в случай, че кандидатът е доктор на науките; ако не е - само 5 и 6

доктор
1
Автор на учебни програми
Титуляр на дисциплини
Създадени учебни лаборатории и
изследователски центрове
Водени дисциплини на чужд език
Изнесени лекции в други висши училища,
включително в чужбина
Проведено обучение във фирми и
организации
Участие в създаване на нови бакалавърски и
магистърски специалности
Участие в акредитационни процедури
Участие в образователни проекти




по национални програми
по международни програми

Участие в научноизследователски проекти:






по фонд НИ на университета
по Националния фонд за НИ
по други национални програми
по международни програми

Участие в академично предприемачество
Дадени консултации на организации,
държавни и частни фирми
Студии
Монографии
Публикувани статии в списания:




национални
международни

Публикувани доклади в сборници на
конференции:




национални
международни

Издадени учебни пособия и учебници:



на хартиен носител и CD

гл.
асистент
2

доцент
3

доктор на
науките
4

професор

ОБЩО

5

6



във виртуални библиотеки

Издадени книги




на хартиен носител и CD
във виртуални библиотеки

Популярни статии и доклади
Участия в научни семинари




национални
международни

Брой известни цитирания от други автори




в България
в чужбина

Брой рецензии и отзиви за трудовете на
кандидата
Брой рецензирани (от кандидата)







учебни програми и пособия
статии и доклади
автореферати
дисертационни трудове
хабилитационни материали

Научна редакция на






сборници с доклади
списания
библиотеки
други

Брой успешно защитили докторанти
Брой ръководени в момента докторанти
Участие в ръководството на научни
конференции и семинари




национални
международни

Работа на изборна длъжност в университета
Работа на изборна длъжност в други научни
организации
Участие в редколегия на научно списание




национални
международни

Отличия:






институционални
регионални
национални
международни

Пояснения:

1.

Научно съобщение е авторски труд, с обем над 5 стр., оповестяваща резултатите от работата на автора върху
актуален изследователски проблем

2.

Статията е авторски труд, с обем над 12 стр., съдържаща резултатите от работата на автора върху актуален научен

проблем

3.

Студията е авторски труд, с обем над 25 стр., съдържаща резултатите от работата на автора върху актуален научен
проблем.

4.

Монографията е авторски труд, издаден във вид на книга с обем над 100 стр., съдържащ научни разработки на
значими и актуални проблеми, извършени на съвременно теоретично и методично равнище. При повече от един
автор в монографията задължително се указва, коя глава от кого е написана.

5.

Монографията и студията задължително трябва да са рецензирани от хабилитирани лица с признати компетенции в
съответната научна област. Поне един от рецензентите трябва да е външен по смисъла на §3 т. 3 от допълнителните
разпоредби на ПРАСПУ.

Наукометрични критерии за придобиване на научни степени (минимални стойности)

доктор

доктор на науките

-

1/3

в български периодични издания и сборници

3

6

в международни издания на чужд език

-

3

от автори в България

-

10

от автори в чужбина

-

5

Наукометрични критерии
Монография / студии
Публикации, свързани с дисертационния труд - общо, в т.ч.




Брой известни цитирания от други автори - общо в т.ч.




Наукометрични критерии
за заемане на академични длъжности
(минимални стойности)

гл.асистент

доцент

професор

Титуляр на дисциплини

-

1

2

Участие в създаване на изследователски центрове

-

(1)

1

Издадени учебни пособия

-

(1)

1

Издадени учебници и книги

-

(1)

1

Участие в проекти и договори

(1)

2

3

Ръководство на проекти и договори

-

(1)

(2)

Съставителство на специализирани научни издания

-

(1)

(1)

Публикувани студии

-

2

Защитена дисертация за доктор на науките или

-

(1)

1

3

10

15 (10)

-

(2)

(5)

-

10

20

5

15

Наукометрични критерии

3

публикувана монография
Публикации - общо, в т.ч.



в международни издания на чужд език, от
които 1/3 в чужбина

Брой известни цитирания от други автори
Брой успешно защитили дипломанти

Брой успешно защитили докторанти

-

-

(1)

Брой ръководени в момента докторанти

-

-

(1)

да

да

Членство в авторитетни професионални организации -

Пояснения:
1. Цифрите в скоби са препоръчителни.
2. В колонките за професор в скоби е отбелязано, че при наличие на защитена дисертация за доктор на науките или
публикувана монография, минималният брой на публикуваните статии и доклади може да бъде по-малък. Но те не трябва да са
част от дисертацията, респ. монографията.
3. Допуска се част от публикациите да са приети за печат, което се удостоверява със служебна бележка от редакцията на
списанието.
4. Комплексната оценка на даден кандидат е положителна, ако същият отговаря на всички критерии или, ако не отговаря
напълно на едни от тях, но преизпълнява друг/и.
5. При оценяването се вземат предвид само публикации в изброените по-долу български периодични издания; публикациите в
чужди издания се приемат изцяло.
P.S. Приложените дефиниции са съобразени със стандарта БДС ISO 215.
Периодични издания, които се приемат за релевантни:

1. Алтера Академика
2. Анамнезис (СУ)
3. Археология
4. Археология булгарика
5. Архив за средновековна философия и култура
6. Балканистичен форум
7. Българска етнология
8. Български фолклор
9. Византийски временник
10. Военно-исторически сборник
11. Демократически преглед
12. Електронно списание "Диалог"
13. Епохи (ВТУ)
14. Известия на държавните архиви
15. Известия на музеите...
16. Известия по история (ЮЗУ, електронно списание)
17. Изкуство и критика
18. Икономическа мисъл
19. Икономически изследвания
20. Исторически преглед
21. Историческо бъдеще
22. История
23. Кирило-Методиевски студии
24. Критика и хуманизъм
25. Култура
26. Литературна мисъл
27. Македонски преглед
28. Минало
29. Население
30. Социологически проблеми

31. Старобългарска литература
32. Стратегии на научната и образователната политика
33. Хетеродоксия
34. Християнство и култура
35. Философски алтернативи
36. Философия
1. ANDRAL
2. Balkan Journal of Philosophy
3. Divinatio
4. Ethnologia Bulgarica
5. Etudes balkaniques
6. Palaeobulgarica
7. Rhizai
8. Seminar_BG
9. Scripta & e-Scripta

