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КРИТЕРИИ
на Биологическия факултет по направление 4.3 Биологически науки, които трябва да се имат
предвид от:
• Ръководителите на катедри при назначаване на длъжност „асистент”;
• Катедрените съвети при разкриване на процедури и обявяване на конкурси;
• Научните журита при оценяване на дисертационните трудове за придобиване на научни
степени и на кандидатите за заемане на академичните длъжности „главен асистент”,
„доцент” и „професор”;
• Факултетния съвет при избор на кандидатите за заемане на академичните длъжности.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Под „научни публикации” се разбира само научен труд, отпечатан в периодични научни
списания или научно-тематични сборници, самостоятелни или колективни научни студии и
монографии, посочени с пълни библиографични данни.
Резюмета, авторски свидетелства, патенти, беседи, доклади и т.н. не се включват в този
списък и се представят като отделен документ.
В документите на кандидатите за научни степени и академични длъжности задължително
се посочва специалността, по която е обявен конкурсът.
В конкурса за научни степени и академични длъжности се представят всички научни
трудове по специалността, включително и тези, защитени като дисертации, както и учебници,
учебни помагала, монографии и други.
Под „водещ автор” се разбира първият, а при повече от двама автори за водещ може да се
приеме и последният, или авторът за кореспонденция.
Под „реферирани научни списания” се разбира списания, реферирани от международни
бази данни като: BIOLOGICAL ABSTRACTS, PUBMED, BIOSIS PREVIEWS, ELSEVIER BIOBASE/CABS,
EMBIOLOGY, ISI WEB OF SCIENCE, JOURNAL CITATION REPORTS/SCIENCE EDITION, SCIENCE CITATION
INDEX EXPANDED (SCISEARCH), SCOPUS, ZOOLOGICAL RECORD, РУСКИЙ РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ и
др.
Публикация в българско или международно списание без импакт фактор, която е получила
поне едно цитиране в списание, имащо импакт фактор или монографична книга, се приравнява
към публикация в списание с импакт фактор.
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във връзка със ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПРАС на ПУ по направление 4.3 Биологически

науки
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Специално се оценява приноса на кандидата за общото развитие и издигане престижа на
катедрата, факултета и университета, участие в научни комисии, извършване на отговорна
редакторска дейност, рецензиране на научни публикации към международни списания.
НАУЧНИ СТЕПЕНИ:
„ДОКТОР”
1. Представя се протокол от заседание на катедрения съвет, на което е проведена апробацията с
участието на най-малко 5 (пет) хабилитирани лица. В протокола се представя решение за
допускане до официална защита и се предлага на факултетния съвет научно жури.
2. Част от резултатите на дисертационния труд да са публикувани в най-малко 2 (две) научни
публикации, като поне в 1 (една) от тях дисертантът да е водещ автор. Научните публикации
трябва да са отпечатани или приети за печат (удостоверено с документ от издателя) в
специализирано научно списание и е желателно поне едната публикация да е в списание с
импакт фактор.
„ДОКТОР НА НАУКИТЕ”
1. Представя се протокол от заседание на катедрения съвет, на което е проведена апробацията на
дисертационния труд с участието на най-малко 7 (седем) доктори, от които 5 (пет)
хабилитирани лица. В протокола се представя решение за допускане до защита и се предлага
на факултетния съвет научно жури.
2. Основната част от резултатите на дисертационния труд да са публикувани в най-малко 15
(петнадесет) научни публикации в реферирани научни списания, като най-малко 10 (десет) от
тях да са с импакт фактор. В най-малко 8 (осем) от публикациите кандидатът да е водещ
автор. Научните публикации трябва да са по темата на доктората и да са отпечатани или
приети за печат (удостоверено с документ от издателя).
3. Цитиранията на публикациите, включени в докторската дисертация, да не са по-малко от 40
(четиридесет), като най-малко 30 (тридесет) от тях да бъдат в международни реферирани
издания. За цитат се приема само публикация, представена с пълния списък на авторите. Не се
допуска цитиране на собствени трудове (автоцитати). Не се приемат цитати в резюмета,
авторски свидетелства, патенти, беседи, доклади, библиографии.
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:
„АСИСТЕНТ”
1. Кандидатът за заемане на академична длъжност „асистент” да притежава образователноквалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по направление 4.3 Биологически
науки или „доктор” в същото направление.
2. Длъжността се заема на срочен трудов договор, съгласно Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”
1. Да представи минимум 5 (пет) отпечатани научни публикации в реферирани научни списания,
като 3 (три) от тях да бъдат в научни списания с импакт фактор. Най-малко в 3 (три) от
научните публикации кандидатът да е водещ автор. Научните публикации трябва да са по
специалността по която е обявен конкурсът.
2. Да представи удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„ДОЦЕНТ”
1. Да има осигурен курс лекции по съответната специалност с хорариум минимум 30 (тридесет)
часа и обща натовареност по норматив, утвърден от АС на ПУ „Паисий Хилендарски”.
2. Да е автор или съавтор на минимум 2 (две) учебни помагала по съответното направление и
специалност на обявения конкурс.
3. Да представи списък с най-малко 15 (петнадесет) на брой научни публикации по научната
област на конкурса, които са извън тези, с които е придобил образователната и научна
степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”. Най-малко 10 (десет) от тях да са
отпечатани в реферирани научни списания, като минимум 7 (седем) са в научни списания с
импакт фактор. Най-малко в 10 (десет) от представените публикации кандидатът да е водещ
автор.
4. Да представи авторефератите с включена справка за публикациите, с които е придобита
образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”.
5. Да представи списък с най-малко 20 (двадесет) цитирания, като най-малко 10 (десет) от тях
да бъдат в международни реферирани издания. За цитат се приема само публикация,
представена с пълния списък на авторите. Не се допуска цитиране на собствени трудове
(автоцитати). Не се приемат цитати в резюмета, авторски свидетелства, патенти, беседи,
доклади, библиографии.
6. Да е осъществил ръководство на най-малко 5 (пет) успешно защитили дипломанти по
съответното направление на конкурса.
7. Да представи документ за най-малко 5 (пет) години трудов стаж, съгласно чл.53, ал.2 от
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
8. Да е участвал в поне 2 (два) научни проекта.
9. Специално се оценява приноса на кандидата за общото развитие и издигане престижа на
катедрата, факултета и университета, като участие в международни научни и образователни
организации, участие и ръководство на международни научни проекти, рецензиране на научни
публикации в международни списания.
1.
2.
3.
4.

„ПРОФЕСОР”
Да има осигурен курс лекции по съответната специалност с хорариум минимум 30 (тридесет)
часа и обща натовареност по норматив, утвърден от АС на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Да е автор или съавтор на минимум 1 (един) учебник по съответното направление и
специалност на обявения конкурс.
Да е разработил и извел поне 1 (един) лекционен курс по съответното направление и
специалност на конкурса.
Да представи публикуван монографичен труд или равностойни публикации, съгласно чл. 60(3)
от Правилника за прилагане ЗРАСРБ както следва:

4.1. Да представи списък с най-малко 25 (двадесет и пет) на брой научни публикации,
отпечатани в реферирани научни списания, които да не повтарят представените за придобиване на
образователната и научна степен „доктор”, научната степен „доктор на науките”, и за
заемане на академичната длъжност „доцент”. Най-малко 8 (осем) от тях да са публикувани в
реферирани научни списания с импакт фактор. Най-малко в 10 (десет) от представените
публикации кандидатът да е водещ автор;
4.2. Ако кандидатът не е придобил академичната длъжност „доцент”, да представи списък
с най-малко 40 (четиридесет) на брой научни публикации, които да са извън списъците, с които е
придобил образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”.
Най-малко 25 (двадесет и пет) от тях да са отпечатани в реферирани научни списания, като
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------минимум 15 (петнадесет) са в научни списания с импакт фактор. Най-малко в 20 (двадесет) от
представените публикации кандидатът да е водещ автор.
4.3. Когато общият импакт фактор е по-голям от 30 (тридесет) или броят на
цитиранията в международни реферирани издания е над 60 (шестдесет), тогава общият брой
научни публикации, които да са извън тези, с които е придобил образователната и научна степен
„доктор”, научната степен „доктор на науките” и академичната длъжност “доцент”, да бъде не
по-малко от 17 (седемнадесет) и всички да са отпечатани в реферирани научни списания, като
минимум 8 (осем) са в научни списания с импакт фактор. Най-малко в 10 (десет) от
представените публикации кандидатът да е водещ автор.
4.4. Да представи списък с публикациите, с които е заел академичната длъжност „доцент”,
а също и авторефератите и публикациите, с които е придобил образователната и научна степен
„доктор” и научната степен „доктор на науките”.
5. Да представи списък с най-малко 40 (четиридесет) цитирания, като поне 20 (двадесет) от тях
да бъдат в международни реферирани издания. За цитат се приема само публикация,
представена с пълния списък на авторите. Не се допуска цитиране на собствени трудове
(автоцитати). Не се приемат цитати в резюмета, авторски свидетелства, патенти, беседи,
доклади, библиографии.
6. Да е ръководил поне 1 (един) успешно защитил докторант.
7. Да представи удостоверение за най-малко 10 (десет) години трудов стаж, съгласно чл.53, ал.2
от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
8. Да е участвал в научни проекти и да е ръководил поне 1 (един) научен проект.
9. Да е участвал в разработването на нови учебни планове за специалност в бакалавърска,
магистърска или докторска степен на обучение.
10. Специално се оценява приноса на кандидата за общото развитие и издигане престижа на
катедрата, факултета и университета, като участие в международни научни и образователни
организации, участие и ръководство на международни научни проекти, рецензиране на научни
публикации в международни списания.
Настоящите „Критерии” са изработени от комисия (заповед №12/21.05.2010г. на декана на
Биологически факултет във връзка със ЗРАСРБ (ДВ. бр. 38 от 21 Май 2010г.), обсъдени на
Факултетен съвет (протокол №163/29.06.2010г.), приети на Факултетен съвет (протокол
№164/13.07.2010г.), актуализирани от ФС на 22.03.2011 г. във връзка със ЗРАСРБ (ДВ. Бр. 101 от
28 Декември 2010г.) и ППЗРАСРБ (ДВ. Бр. 19 от 8 Март 2011г.). Утвърдени на заседание на ФС
проведено на 19.04.2011г. съгласно ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приет на АС (протокол
№2/18.04.2011г.).
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