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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ОТ НАУЧНО ЖУРИ 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

на оценяване на кандидати: 

  за “Главен асистент” за “Доцент” за  “Професор” 

 

А. Изследователска/творческа работа 

 

1. Изследователска 

или творческа работа 

- оценка на приносите в публикациите или 

творческите изяви след придобиването на 

научната степен “доктор“; 

- оценка на изследователската или творческата 

програма на кандидата; 

- оценка на резултатите от участие в 

изследователски и творчески проекти. 

- оценка на стойността на монографичния 

труд (творба) за развитието на научната 

(творческата) област, към която се отнася; 

- оценка на приносите на другите публикации 

или творчески изяви след назначаването на 

академичната длъжност “главен асистент”; 

- национално и международно признание на 

приносите; 

- оценка на резултатите от участие в 

изследователски или творчески проекти; 

- оценка на участията със самостоятелни 

доклади или творчески изяви на  форуми с 

предварителна селекция; 

- оценка на изследователската или 

творческата програма на кандидата. 

 

- оценка на монографичния труд (творба) с оглед 

на разширяване и надхвърляне на научната 

(творческата) област, към която се отнася; 

- оценка на приносите на другите публикации или 

творчески изяви след назначаването на 

академичната длъжност “доцент”; 

- оценка на влиянието върху процесите в науката 

и изкуството (цитирания, публични рецензии, 

доклади по покана, председателство и членство в 

програмни комитети, редакционни колегии, 

лекторат в чужди университети и пр.); 

- оценка на резултатите от участие в 

изследователски или творчески проекти и 

приложени резултати от научни изследвания в 

практиката; 

- оценка на изследователската или творческата 

програма на кандидата; 

- създаден научен или творчески екип; 

- оценка на участията със самостоятелни доклади 

или творчески изяви на  форуми с предварителна 

селекция). 

 



2. Работа по учебна 

програма и курс 

  - създаване на нова програма и специализации; 

- създаване на курсове на чужд език. 

 

Б. Учебна работа 

 

1. Аудиторни и 

извънаудиторни 

занятия 

 

- оценка на начина на преподаване - ползване на 

интерактивни средства за обучение; 

осигуряване на занимания в практическа 

среда; въведен паспорт на курс с тематичен 

план и библиография  

- възможност за преподаване на чужд език. 

- оценка на начина на преподаване - ползване 

на интерактивни средства за обучение; 

осигуряване на занимания в практическа 

среда; въведен паспорт на курс с тематичен 

план и библиография; 

-  възможност за преподаване на чужд език. 

- оценка на начина на преподаване - ползване на 

интерактивни средства за обучение; осигуряване 

на занимания в практическа среда; въведен 

паспорт на курс с тематичен план и 

библиография; 

- възможност за преподаване на чужд език; 

- оценка на влиянието на кандидата върху 

учебната среда в университета – нововъведения 

в методите на преподаване, спеделяне на опита в 

преподаването в курсове на ЦОР, супервизия и 

консултиране на колеги, осигуряване на 

студентски практики и стажове, изградени 

лаборатории.   

2. Публикации на 

учебни материали и 

в електронния 

обучителен модул 

“Moodle НБУ” 

- оценка на учебник,  методически материали 

или публикуван електронен учебник в Moodle 

НБУ. 

- оценка на учебник,  методически материали 

или публикуван електронен учебник в 

Moodle НБУ. 

- оценка на учебник,  методически материали или 

публикуван електронен учебник в Moodle НБУ. 

3. Работа със студенти 

и докторанти   

- оценка на резултатите от изследователски и 

творчески проекти съвместно със студенти. 

- оценка на резултатите от изследователски и 

творчески проекти съвместно със студенти; 

- работа с Еразъм-студенти. 

- успех на ръководените от кандидата докторанти 

и студенти; 

- оценка на резултатите от изследователски и 

творчески проекти съвместно със студенти; 

- работа с Еразъм-студенти. 

 

 

 


