Приложение 5

ОБРАЗЕЦ ЗА СТРУКТУРА НА РЕЦЕНЗИЯ/СТАНОВИЩЕ ПО КОНКУРС ЗА
ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ДОЦЕНТ И ПРОФЕСОР В НБУ

Рецензията/становището трябва да бъде написана/о според изискванията на съществуващия
Закон за развитие на академичния състав, изискванията на Правилника за приложение на
закона и Наредбата за развитието на академичния състав в НБУ.
В рецензията/становището не се преразказва съдържанието, а се прави оценка на научните
трудове.
Дължината на рецензията не трябва да бъде по-голяма от 8 стр. но не по-малка от 6 стр. (1800
знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта)
Дължината на становището не трябва да бъде по-голяма от 5 стр. но не по-малка от 3 стр.
(1800 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта)

РЕЦЕНЗИЯ/СТАНОВИЩЕ
От (изписват се академичната длъжност, научната степен и трите имена на автора на
становището, местоработата му и научното направление на последната му хабилитация)
върху научните трудове (художествено-творческата продукция) за участие в конкурс за
заемане на академичната длъжност професор/доцент, по професионално направление
(изписва се професионалното направление със съответния шифър), обявен в (описва се
заглавието на вестника, броя и датата), с кандидат (изписват се академичната длъжност,
научната степен и трите имена на кандидата).
I. Изследователска (творческа) дейност и резултати.
1. Оценка на монографичния труд, творчески изяви или други публикации,
съответстващи по обем и цялостност на монографичен труд, включваща оценка на
научните и научно-приложните приноси на автора.
2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчески изяви),
направени след назначаването на академичната длъжност „гл.асистент“ или
академичната длъжност „доцент“ (при кандидатите за професор). Тя включва и
оценка на изискването за рецензираност на изданията.
3. Цитиране от други автори.
4. Оценка на резултатите от участие в изследователски и творчески проекти и
приложение на получените резултати в практиката.
II. Учебна и преподавателска дейност.
1. Аудиторна и извън-аудиторна заетост, работа в електронния обучителен модул
"MOODLE – НБУ", осигуряване на студентски практики и стажове, работа със
студенти и докторанти1.
2. Работа с Еразъм-студенти.
3. Оценки от анкетите на студентите.
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Отнася се за конкурсите за професор
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III. Административна и обществена дейност.
1. Участие в колективни органи на управление на НБУ.
2. Обществена активност.
3. Привличане на студенти в програмата.
IV. Лични впечатления от кандидата (ако има такива).
V. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата.
Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна оценка на академичната
дейност на кандидата и предложение за допускането или недопускането му до избор от
академичен съвет.

Дата……

Подпис ………..

2

