Допълнителни критерии на Юридическия факултет на Пловдивския
университет за придобиване на научни степени и академични
длъжности, приети в съответствие с Правилника за развитието на
академичния състав на Пловдивския университет
Приети с решение на Факултетния съвет на ЮФ, протокол № 4/17.05.2011 г., изм. с
решение на Факултетния съвет на ЮФ, протокол № 6/25.10.2011 г., допълнени с
решение на Факултетния съвет на ЮФ, протокол № 18 от 27.11.2012 г. и решение на
Факултетния съвет на ЮФ, протокол № 19 от 17.01.2013 г.
1. Допълнителни критерии за придобиване на образователната и научна степен
„доктор”, съгласно с чл. 30, ал. 2 ПРАСПУ
Докторантът трябва да представи пред научното жури минимум три публикации по темата
на дисертацията, направени в специализирани издания с редакционна колегия.
2. Допълнителни критерии за придобиване на научната степен „доктор на науките”,
съгласно с чл. 44, ал. 3 ПРАСПУ (изм. Решение на ФС, протокол № 6/25.10.2011 г.)
Факултетът няма да предявява допълнителни изисквания и се придържа към критериите на
ЗРАСРБ, ППЗРАСРБР и ПРАСПУ. Според ФС обаче изискването оригинална теория,
теоретично или емпирично обобщение, решение на голям научен или приложен проблем на
равнището на съвременната наука да бъде “публикувано” означава публикация в
достатъчен обем, която да дава достатъчна представа за оригиналната теория, обобщение,
решение и др. Не е необходима публикация на научен труд в неговата цялост.
3. Допълнителни критерии за заемане на академичната длъжност „главен асистент”,
съгласно чл. 57, ал. 3 ПРАСПУ
Факултетът няма да предявява допълнителни изисквания и се придържа към критериите на
ЗРАСРБ, ППЗРАСРБР и ПРАСПУ.
4. Допълнителни критерии за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно
чл. 65, ал. 2 ПРАСПУ.
Кандидатът за заемане на академичната длъжност “доцент” трябва да има осигурена
натовареност от минимум 30 уч. часа по задължителна учебна дисциплина съгласно чл. 7,
ал. 2 и 4 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист", приета с
ПМС № 75 от 05.04.1996 г.
5. Допълнителни критерии за заемане на академичната длъжност „професор”,
съгласно чл. 76, ал. 3 ПРАСПУ.
Кандидатът за заемане на академичната длъжност “професор” трябва да има осигурена
натовареност от минимум 30 уч. часа по задължителна учебна дисциплина съгласно чл. 7,
ал. 2 и 4 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността "право" и професионална квалификация "юрист", приета с
ПМС № 75 от 05.04.1996 г..

6. (нова – решение на ФС, протокол № 18 от 27.11.2012 г., допълнена с решение на ФС,
протокол № 19 от 17.01.2013 г.) При обявени конкурси за заемане на академичните
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по задължителните учебни
дисциплини съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална
квалификация "юрист", приета с ПМС № 75 от 05.04.1996 г., кандидатите трябва да
притежават образователната и научна степен „доктор“ по Област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6
Право. Това изискване не се прилага за лица, които са сключили с Пловдивския
университет безсрочен трудов договор с място на работа Юридически факултет преди
18.04.2011 г.
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