
 

 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

 Препис-извлечение: 

  

Факултетният съвет (протокол №144/19.06.2020 г.) на Факултета по 

икономически и социални науки при ПУ П. Хилендарски“ утвърждава: 

 

 

I. Допълнителни изисквания за академичната длъжност „доцент“: 

1. Да е автор или съавтор на учебник или учебно пособие.  

2. Да е подготвил и изнесъл курс лекции.  

3. Да е участвал в изследователски проекти.  

4. Да участва в конкурса с публикации в специализирани научни издания по 

научната специалност на конкурса: студии или научни статии и научни 

доклади. 

5. Да участва в конкурса с поне една публикация в научни издания, 

реферирани и индексирани в световно известните бази данни с научна 

информация (Scopus и Web of Science) по научната специалност на 

конкурса. 

II. Допълнителни изисквания за академичната длъжност „професор“:  

1. Да има самостоятелен курс лекции.  

2. Да е ръководил поне един успешно защитил докторант.  

3. Да е участвал в изследователски проекти, от които поне на един да е бил 

ръководител или координатор.  

4. Да участва в конкурса с публикации в специализирани научни издания по 

научната специалност на конкурса: студии или научни статии и научни 

доклади. 

5. Да участва в конкурса с поне две публикации в научни издания, 

реферирани и индексирани в световно известните бази данни с научна 

информация (Scopus и Web of Science) по научната специалност на 

конкурса. 
 

III. Допълнителни показатели, които могат да участват във 

формирането на общата оценка (по съвкупност) на кандидата за 

„професор” при равни други условия:  

1. Да има повече от един успешно защитил докторант.  

2. Да е ръководил или участвал в разработването на нови образователни 

програми.  

3. Да има организационен и административен опит.  
 



Настоящите допълнителни изисквания на ФИСН важат за всички 

кандидати за заемане на академични длъжности на първи ОТД (чл. 67, ал. 

1, т. 1 от КТ) и втори ОТД (чл. 111 и чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ). 

 

 

 

ДОЦ. Д-Р СТАНИМИР КАБАИВАНОВ, 

Декан на Факултета по икономически и социални науки 

 

Изготвил: 

Д. Лукова, секретар на ФИСН 

  

 

 


