
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ    ФАКУЛТЕТ 

 

 

ДЕФИНИЦИИ, СВЪРЗАНИ С АКАДЕМИЧНОТО РАЗВИТИЕ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

 

I. Дефиниции от Закона за развитие на академичния състав в Република България 

1. "плагиатство" е представяне за собствени на трудове, които изцяло или частично са 

написани или създадени от другиго, или използването на публикувани от другиго научни 

резултати, без позоваване или цитиране в процедурите за придобиване на научни 

степени или за заемане на академични длъжности; 

2. "реферирани и индексирани издания" са издания, в които статиите се публикуват 

след анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско 

пространство, като са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация; 

3. "монография" е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно 

изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от 

няколко автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, 

който не повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен 

редактори/или научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 

стандартни страници с 1800 знака на страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, 

изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове; 

4. "глава от книга" е обособено подразделение от основния текст на научен труд, който 

има научен редактор и/или научни рецензенти, и в което се разглежда отделен проблем 

или въпрос от общата тема, дефиниран в заглавието или означен с номер, публикуван в 

непериодично научно издание, което притежава съответно ISSN или ISBN. Тя може да 

бъде от един или от няколко автори; 

5. "студия" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, 

в което се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси, има научен редактор 

и/или научни рецензенти, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 

стандартни страници с 1800 знака на страница; 

6. "статия" е публикуван научен труд, отговарящ на изискванията по т. 5, който съдържа 

описание на оригинални научни изследвания и е в обем до 20 стандартни страници с 1800 

знака на страница; 

7. "цитат" е позоваване на научна публикация на автора в друга научна публикация или 

патент. Позоваването на една публикация се счита за едно цитиране, независимо на 

колко места в текста е извършено; 

8. "автоцитат" е цитат, при който цитираната и цитиращата публикация имат поне един 

общ автор; 

9. "недостоверност на представените научни данни" е умишлено използване на 

неистински и/или манипулирани изходни данни при създаването на научен труд; 

 

II. Допълнителни дефиниции, свързани с националните минимални изисквания 

1. За “световноизвестни бази данни с научна информация” Педагогическият факултет 

възприема единствено Web of Science и/или Scopus; 



 

2. За „колективни томове с научно рецензиране“ Педагогическият факултет приема 

само издания, които фигурират в националния референтен списък на съвременните 

български научни издания с научно рецензиране; 

3. За „нереферирани списания с научно рецензиране“ Педагогическият факултет 

приема само издания, които не фигурират в националния референтен списък на 

съвременните български научни издания с научно рецензиране. 

 

Допълнителните дефиниции, свързани с академичното развитие на 

преподавателите от Педагогическия факултет на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“, са приети на Факултетен съвет с протокол № 4 от 

12.10.2021 г. 

 


