
Приложение 3 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ  ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО АТЕСТИРАНЕ 

ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПО-ВИСОКА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРОФЕСОР 

 

 
КРИТЕРИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

за “Асистент” и 

“Хоноруван 
преподавател” за 

влизане в процедура за 
“Главен асистент” 

за “Главен асистент” за влизане 
в процедура за “Доцент” 

 

за “Доцент” за влизане в процедура за 
“Професор” 

 

за продължаване на договора на 
“Професор” 5 години след 

конкурса 

 А. Изследователска/творческа работа 

1. Изследователска 
или творческа 
работа, проекти 
на НБУ 

- научно-
образователна 
степен “доктор”; 

- участие в 
изследователски/тв
орчески проект; 

- наличие на 
изследователска/тв
орческа програма. 

- научно-образователна степен 
“доктор”; 

- изпълнена норма за научна/творческа 
заетост през периода на заемане на 
длъжността в НБУ (30 стандартни 
машинописни страници, съотв. - 3 
творчески изяви за една академична 
година); 

- поне 5 публикации
1
 в рецензирани 

научни издания, или поне 5 участия в 
творчески форуми с предварителна 
селекция; 

- завършен монографичен труд
2
 или 

монографична творба и резюме към 
нея; 

- участие в поне 2 изследователски/ 
творчески проекти; 

- наличие на изследователска/ 
творческа програма. 

- научно-образователна степен 
“доктор”; 

- изпълнена норма за научна/творческа 
заетост през периода на заемане на 
длъжността в НБУ (40 стандартни 
машинописни страници, съотв. - 4 
творчески изяви за една академична 
година); 

- поне 10 публикации
1
 в рецензирани 

научни издания или поне 10 участия в 
творчески форуми с предварителна 
селекция, извън тези, с които е станал 
доцент; 

- завършен монографичен труд
2 
 или 

монографична творба и резюме към 
нея, различна от тази, с която е станал 
доцент; 

- участие в поне 1 отчетен 
изследователски/творчески проект с 
привлечено външно финансиране за 
НБУ през периода, за който се 
атестира; 

- наличие на изследователска/ 
творческа програма. 

- изпълнена норма за 
научна/творческа заетост през 
периода на заемане на 
длъжността в НБУ (40 
стандартни машинописни 
страници, съотв. - 4 творчески 
изяви за една академична 
година); 

- поне 5 публикации в 
рецензирани издания, извън 
тези, с които е станал 
професор; 

или 
- поне 5 участия в творчески 

форуми с предварителна 
селекция, извън тези, с които е 
станал професор; 

- участие в поне един нов 
изследователски/творчески 
проект; 

- наличие на 
изследователска/творческа 
програма. 



2. Работа по учебна 
програма и курс 

 - участие в усъвършенстване и 
развитие на курсове и програми; 

- участие в създаването на успешно 
стартирала нова програма. 

- участие в усъвършенстване и 
развитие на курсове и програми 
след конкурса за доцент; 

- участие в създаването на успешно 
стартирала нова програма. 

- участие в усъвършенстване 
и развитие на курсове и 
програми след конкурса за 
професор; 

- участие в създаването на 
успешно стартирала нова 
програма. 

 Б. Учебна работа 

1. Аудиторни 
занятия и 
извънаудиторни 
занимания 

- изпълнена норма за 
учебна заетост 
съгласно Наредбата 
за заетост през целия 
период – за редовните 
преподаватели; 

- пълно изпълнение на 
договора – 
за хоноруваните 
преподаватели; 

-  средна оценка от 
студентите над 

4.00 за удовлетвореност 
от курс и преподавател. 

- изпълнена норма за учебна заетост 
съгласно Наредбата за заетост 
през целия период; 

- средна оценка от студентите над 
4.00 за удовлетвореност от курс и 
преподавател. 

- изпълнена норма за учебна заетост 
съгласно Наредбата за заетост през 
целия период; 

- средна оценка от студентите над 
4.00 за удовлетвореност от курс и 
преподавател. 

- изпълнена норма за учебна 
заетост съгласно Наредбата за 
заетост през целия период; 

- средна оценка от студентите над 
4.00 за удовлетвореност от курс и 
преподавател. 

2. Текущ контрол и 
изпити 

-  използване на текущо  
оценяване 

-  използване на текущо оценяване -  използване на текущо оценяване -  използване на текущо оценяване 

3. Публикации на 
учебни материали 
в книжен вид и в 
електронния 
обучителен модул 
“Moodle НБУ” 

- за асистентите – 

изпълнени изискванията 

през целия период, 

съгласно Наредбата за 

заетостта на редовните 

преподаватели. 

- изпълнени изискванията през целия 
период, съгласно Наредбата за 
заетостта на редовните преподаватели. 

- изпълнени изискванията през целия 
период, съгласно Наредбата за заетостта 
на редовните преподаватели. 

- изпълнение на заетостта през 
целия период, съгласно 
Наредбата за заетостта на 
редовните преподаватели. 

4. Работа със 
студенти и 
докторанти 

 - успешно защитили дипломанти; 
- осигурени практики и стажове на 

студенти; 
- ръководени проекти с участие на 

студенти със завършен резултат; 
- осигуряване на участие на 

студенти в творчески изяви, в 
национални и международни 
състезания. 

- научно ръководство на 
бакалавърски, магистърски и 
докторски тези; 

- успешно защитил докторант под научното 
ръководство на кандидата
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; 

- осигурени практики и стажове на 
студенти; 

- ръководени проекти със студенти със 
завършен резултат; 

- осигуряване на участие на 
студенти в творчески изяви, в 
национални, и международни 
състезания. 

- научно ръководство на 
бакалавърски, 
магистърски и 
докторски тези; 

- подготовка на заместник; 
- успешно защитили дипломанти; 

- осигурени практики и 
стажове на студенти; 

- ръководени проекти със 
студенти със завършен 
резултат; 

- осигуряване на участие на 
студенти в творчески изяви, в 
национални и международни 
състезания. 



 В. Организационна и обществена работа 

  - участие в общоуниверситетски 
конференции и семинари 
(организиране, доклади, комисии, 
предложения и пр.); 

- участие в департаментни съвети с 
приети предложения; 

- участие като обучител или обучаем в 
програмата за обучение на 
преподавателския и 
административния състав; 

- участие в проекти за стратегическо 
развитие на НБУ; 

- да е били или в момента да са 
програмни консултанти или 
директори на програмен съвет; 

- да нямат действащо наказание по КТ 
към момента на кандидатстването и 
да не са били наказвани. 

- участие в общоуниверситетски 
конференции и семинари 
(организиране, доклади, комисии, 
предложения и пр.); 

- участие в департаментни съвети с 
приети предложения; 

- ръководство и участие в проекти за 
стратегическо развитие на НБУ; 

- изградени структурни звена в НБУ; 
- участие като обучител или обучаем в 

програмата за обучение на 
преподавателския и административния 
състав; 

- да нямат действащо наказание по КТ 
към момента на кандидатстването и да 
не са били наказвани. 

- участие в общоуниверситетски 
конференции и семинари 
(организиране, доклади, 
комисии, предложения и пр.); 

- участие в департаментни 
съвети с приети предложения; 

- ръководство и участие в проекти 
за стратегическо развитие на 
НБУ; 

- изградени структурни звена в 
НБУ; 

- участие като обучител или 
обучаем в програмата за 
обучение на преподавателския и 
административния състав. 

 
Забележки:  

1. Публикациите трябва да са публикувани в списание, сборник от статии или сборник от научна конференция, които притежават ISSN или ISBN; 
2.  Монографичният труд трябва да е публикуван (с ISBN), да има научен редактор и/или научни рецензенти; 
3.  Изискването се съобразява с възможностите на департаментите. 
4. Преподавателите могат да представят доказателства и за друг вид активност или постижения в доклада за своята самооценка, които да бъдат взети предвид при 

атестирането. 
 

 
 


