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Статут за дейността на Научния комитет в НБУ 

 

I. Общи положения 

1. Научният комитет е постоянно действаща комисия към Настоятелството на 

Университета, с председател член на Председателския съвет. 

2. Съставът на комисията и нейният статут се утвърждават от Председателя на 

Настоятелството. 

3. Чрез Научния комитет Настоятелството контролира изпълнението на 

алтернативни дейности, заместващи основната дейност на преподавателите от 

програмите в професионалните направления: История и археология, Философия, 

Социология, антропология и науки за културата. 

4. При недостиг до 50% на изискваната учебна работа и по изключение, КРАС 

приема като компенсацията на неизпълнението след преценка на Научния комитет 

следните дейности: 

а) учебна работа – издаден учебник, както следва:  

- за 30 000 думи – 100% компенсация; 

- за 20 000 думи – 80% компенсация; 

- за 10 000 думи – 60% компенсация. 

б) изследователска/творческа работа - рецензиран научен текст, както следва:  

  - за 30 000 думи – 100% компенсация;  

  - за 20 000 думи – 80% компенсация на до 50% неизпълнение;  

  - за 10 000 думи – 60% компенсация на до 50% неизпълнение. 

 5. Дава становище по общоуниверситетските курсове за знания и 

общоуниверситетските семинари.  

 

II. Процедура за прием и преценка на учебната и изследователска/творческа 

работа 

 1. Преподавателите от изброените в I, чл. 3 професионални направления, които 

желаят да компенсират неизпълнението на своята учебна работа, депозират при научния 

секретар на Комитета своята учебна и научна продукция. За такава се приема и тази под 

печат в НБУ, удостоверено с препис-извлечение от решение на Издателския съвет. 

 2. На свое заседание Научният комитет преценява дали рецензираните научни 

текстове отговарят на стандартите и критериите за научен труд, протокол от което се 

представя в КРАС от научния секретар. 

 3. Въз основа на преценката на Научния комитет Комисията за развитие на 

академичния състав приема решение във връзка със съответна процентна компенсация, 

като нейният секретар съобщава писмено на преподавателите своето решение. 

 4. При несъгласие с направената преценка на учебната и изследователска работа 

от Научния комитет или решението на КРАС преподавателят може да депозира искане 

за тяхното преразглеждане до Председателя на Настоятелството. 


