
 

                                      
 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

 

 

Критерии за оценка на кандидатите, участващи в конкурс за заемане  

на академичната длъжност „главен асистент“  

във Факултета по икономически и социални науки  

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

 

№  ВИД ДЕЙНОСТ  Точки за единица 

1. Учебна работа (не по-малко от 15 точки и не повече от 30 точки) 
– аудиторна и извънаудиторна заетост 1 т. за всеки 10 часа 

аудиторна заетост 

– работа със студенти и докторанти (съвместна работа със сту-

денти в изследователски и творчески проекти, подкрепени с до-

казателствен материал) 

2 точки за всеки док-

торант и/или студент 

2. Изследователска и творческа работа (не по-малко от 30 точки и не по-

вече от 60 точки)  
– изследователска работа – участие в изследователски проекти 

като ръководител или член на екипа, завършили с научни раз-

работки 

2 т. за ръководител /1 

т. за член на колектива 

в национален или уни-

верситетски проект 

4 т. за ръководител и 2 

т. за член на колектива 

в международен про-

ект 

4 т. за ръководител и 2 

т. за член на колектива 

в проект съвместно с 

бизнеса 

– научни публикации в реферирани и индексирани издания 

и/или публикувани в нереферирани списания с научно рецензи-

ране и редактирани колективни томове (научно рецензирани и 

притежаващи ISBN/ISSN  според правилата на ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ, ПРАСПУ) 

30 т./n за статии и док-

лади, публикувани в 

научни издания, рефе-

рирани и индексирани 

в световноизвестни 

бази данни с научна 

информация (Scopus и 

WoS) 

10 т./n за статии и док-

лади, публикувани в 

нереферирани списа-

ния с научно рецензи-

ране или публикувани 

в редактирани колек-

тивни 

томове 



 
45 т./n за студии, пуб-

ликувани в научни из-

дания, реферирани и 

индексирани в светов-

ноизвестни бази данни 

с научна информация 

(Scopus и WoS) 

15 т./n за студии, пуб-

ликувани в нерефери-

рани списания с на-

учно рецензиране или 

публикувани в редак-

тирани колективни то-

мове 

20 т./n за публикувана 

глава от колективна 

монография 

– творчески изяви на международно признати форуми (поне 

една) 

3 т. за участие в меж-

дународен форум  

– работа по учебна програма или курс 2 т. за всяка разрабо-

тена учебна програма  

3. Оценка за представяне на кандидата по избраната от 

него тема, която трябва да бъде с научна, практическа 

и социална насоченост (не по-малко от 10 точки и не по-

вече от 20 точки) 

до 20 т. 

4. Оценка на отговорите на въпросите, зададени от чле-

новете на научното жури (не по-малко от 5 точки и не 

повече от 10 точки) 

до 10 т. 

 

 

Забележки:  

1. Кандидатът се оценява с положителна оценка от Научното жури при получени ми-

нимум 60 точки. Задължително условие е точките да са присъдени по всяка от категориите 

(учебна работа, изследователска и творческа работа, оценка на представянето на кандидата 

по избрана от него тема, оценка на отговорите на въпросите, зададени от Научното жури). 

2. Научното жури предлага на ФС на Факултета по икономически и социални науки 

да избере на академичната длъжност главен асистент този кандидат, който е получил по-

висока положителна комплексна оценка по зададените критерии.  

3. По Дейност 1. Учебна работа, т. 1 се взема под внимание аудиторната и извъна-

удиторната заетост по научната специалност на конкурса през последните две години. 

4. По Дейност 1. Учебна работа, т. 2 за съвместна работа със студенти в изследова-

телски и творчески проекти се счита ръководство на дипломна работа, съвместни публика-

ции със студенти и /или докторанти, ръководство на студентски проекти. 

5. По Дейност 2. Изследователска и творческа работа, за всички колективни на-

учни публикации задължително се представят подписани разделителни протоколи, в които 



 

присъства описание на дяловото участие (или брой страници) и приноса на всеки от съавто-

рите в случай, че това не е отразено в предговора или на друго място в публикацията. Раз-

делителните протоколи служат за доказване на авторски принос в съвместни произведения, 

а не целят преизчисляване на присвоените точки съгласно Националните минимални изис-

квания съгласно ЗРАСРБ и настоящите Допълнителни показатели за оценка на кандидатите 

за заемане на академични длъжности във ФИСН. 

 

 Критериите за оценка на кандидатите, участващи в конкурс за заемане на акаде-

мичната длъжност „главен асистент“ във Факултета по икономически и социални на-

уки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са приети на Факултетен съ-

вет № 142 от 17.02.2020 г. 

 

 


