
СПЕЦИФИЧНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ1 
 

към кандидатите при участие в конкурси за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности 

във Филологическия факултет 

Изискванията са съобразени със следните нормативни документи: 

1. Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ); 

2. Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ППЗРАСРБ); 

3. Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“ (ПРАСПУ). 

 

 

Професионални направления: 
 

2.1. Филология 

1.3. Педагогика на обучението по … 

 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

 

Доктор  3 научни публикации по темата на дисертационния труд; 

 Участие в най-малко два научни форума. 

 

Доктор на 

науките 
 10 научни публикации по темата на дисертационния труд. 

 

 

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

 

Асистент  Магистър в професионално направление 2.1. Филология или 

1.3. Педагогика на обучението по …; 

 Успех от дипломата за магистърска степен Много добър 

/5.00/; 

 Мнението на първичното звено относно кандидатите. 

 

При равни условия предимство има участник в конкурса, който 

има защитена дипломна работа в магистърската степен. 

Главен 

асистент 
 Да притежава научна степен „доктор“ в професионално 

направление 2.1. Филология или 1.3. Педагогика на 

обучението по …; 

 Справка за наличие на поне 3 години педагогически опит 

във висше училище. 

 

При равни условия предимство има кандидатът с по-голям 

педагогически опит във висше училище. 

Доцент  Научни публикации в професионално направление 2.1. 

Филология или 1.3. Педагогика на обучението по … в 
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допълнение към представения хабилитационен материал 

- монографичен труд или равностойните на 

монографичния труд публикации; 

 Научно ръководство на поне трима защитили дипломанти; 

 Участие в поне един научен или научно-приложен проект; 

 Да е подготвил поне един лекционен курс; 

 Преподавателска работа най-малко три години след 

придобиване на научната степен „доктор“ с хорариум 30 

лекционни часа годишно; 

Професор  Научни публикации в професионално направление 2.1. 

Филология или 1.3. Педагогика на обучението по … в 

допълнение към представения хабилитационен материал 

- монографичен труд или равностойните на 

монографичния труд публикации след заемане на 

академичната длъжност „доцент“; 

 Научно ръководство на поне един защитил докторант; 

 Участие в минимум два научни и научно-приложни проекта; 

 Преподавателска работа най-малко пет години след 

придобиване на академичната длъжност „доцент“ с 

хорариум 60 лекционни часа годишно; 

 Да е осъществил минимум два различни лекционни курса; 

 Допълнителен показател за заемане на академичната 

длъжност „професор“ е отпечатано методично пособие 

(речник, учебник, ръководство, сборник) в направленията на 

Факултета. 

 

При равни условия предимство има участник в конкурса, който е 

доктор на филологическите науки. 

 


