ПPЕПОРЪЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в
Геолого-Географски Факултет на Софийски Университет „Св. Климент
Охридски”
С цел уеднаквяване на критериите при обсъждане на кандидатите за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности, Научният съвет на Геологогеографски факултет прие следните препоръчителни критерии за придобиване на
научни степени и академични длъжности.
Тези критерии са в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в
Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му, и са съобразени със
спецификата на научноизследователската, научно-приложната и педагогическата
дейност в Геолого-географски факултет на СУ.
А. НАУЧНИ СТЕПЕНИ
I. ДОКТОР
Най-малко 2 приети за печат научни публикации по темата на дисертацията
II. ДОКТОР НА НАУКИТЕ
Допълнителни препоръчителни критерии
а) Най-малко 10 научни публикации по темата на дисертацията, от които поне 5 в
специализирани международни издания, реферирани в ISI Web of Knowledge или
SCOPUS или в издания с импакт фактор;
б) Не по-малко от 10 цитата в издания реферирани в ISI Web of Knowledge или
SCOPUS или в издания с импакт фактор, върху трудовете включени в дисертацията.
Б. АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
I. АСИСТЕНТ
Допълнителни препоръчителни критерии
Докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на
дисертационния си труд.
II. ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
Кандидатите се оценяват от журито комплексно, съгласно критериите, посочени в
действащата нормативна уредба и приложими за ГГФ, а именно:

Учебна работа:
а) аудиторна и учебна заетост;
б) работа със студенти и дипломанти;
в) участие при разработването на учебна програма и/или лекционен курс.

Изследователска работа:
а) участие в изследователски проекти
б) научни публикации – печатни и електронни
в) творчески изяви на научен форум
Допълнителни препоръчителни критерии
Участие в най-малко 1 изследователски и/или приложен проект.
Участие с публикуван доклад в най-малко 1 научен форум.
III. ДОЦЕНТ
При равни условия (за двама и повече кандидати), научното жури взема предвид и
общата оценка, получена от оценяването на следните критерии:
1. Свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия - разработване на лекционни курсове;
нововъведения в методите на преподаване;
б) публикувани учебни материали за ВУЗ – учебни пособия и други, разработени от
кандидата, или съавторство в поне един издаден учебник, или публикуван
електронен учебник;
в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със
студенти и докторанти в научноизследователски проекти, при което да има
най-малко 3 защитили дипломанти.
2. Свързани с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти (с национално и чуждестранно
финансиране); участия с доклади на международни и национални научни форуми;
б) самостоятелен или в съавторство монографичен труд
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и
рационализации;
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания;
Допълнителни препоръчителни критерии
а) Общо най-малко 20 научни публикации (вкл. тези, включени в дисертационния
труд за получаване на научната степен „доктор”). От тях поне 5 в
специализирани международни издания, реферирани в ISI Web of Knowledge,
SCOPUS или в издания с импакт фактор;
б) Най-малко 10 научни публикации, които не са включени в дисертационния труд
за получаване на образователната и научна степен „доктор”. От тях поне 3 в
специализирани международни издания реферирани в ISI Web of Knowledge или
SCOPUS или в издания с импакт фактор;
в) Не по-малко от 10 цитата в издания реферирани в ISI Web of Knowledge или
SCOPUS или в издания с импакт фактор и/или 20 цитирания, от които 10
индексирани в Националната библиография на Р България.

г) публикувано самостоятелно или в съавторство учебно пособие за ВУЗ (учебник,
ръководство и пр.), в т.ч. в електронен вид
д) ръководство на най-малко 3 защитили дипломанти
IV. ПРОФЕСОР
При равни условия (за двама и повече кандидата) научното жури взема предвид и
общата оценка, получена от оценяването на следните допълнителни критерии:
1. Свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия - споделяне на опита в преподаването и
курсовете и супервизия и консултиране на колеги; о сигуряване на занимания в
практическа среда извън съответното висше училище или научна организация ;

разработване на лекционни курсове;
б) издадени учебници и/или публикувани електронни учебници за ВУЗ по разработени
от кандидата лекционни курсове;

в) дейност със студенти и докторанти
2. Свързани с научноизследователската дейност:
а) ръководство на и участие в научноизследователски проекти (с национално и
чуждестранно финансиране); участия с доклади в международни и национални
научни форуми; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и
рационализации;
в) научни публикации (печатни и електронни);
Допълнителни препоръчителни критерии
a) Най-малко 40 научни публикации общо (вкл. тези, включени в дисертационни
трудове за получаване на научните степени „доктор” и „доктор на науките” и в
конкурс за длъжност „доцент”). От тях поне 10 в специализирани
международни издания реферирани в ISI Web of Knowledge или SCOPUS или в
издания с импакт фактор;
б) Най-малко 20 научни публикации, които не са включени в дисертационния труд
за получаване на образователната и научна степен „доктор” и в конкурса за
доцент. От тях поне 5 в специализирани международни издания реферирани в ISI
Web of Knowledge или SCOPUS или в издания с импакт фактор;
в) Не по-малко от 30 цитата в издания реферирани в ISI Web of Knowledge или
SCOPUS или в издания с импакт фактор и/или 60 цитирания, от които 25
индексирани в Националната библиография на Р България;
г) Публикувано самостоятелно или в съавторство учебно пособие за ВУЗ (учебник,
ръководство и пр.), в т.ч. в електронен вид
д) Най-малко 5 защитили дипломанти
е) Най-малко 1 защитил докторант

Г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ
КРИТЕРИИ
1. Настоящите препоръчителни критерии се прилагат в допълнение и при съобразяване
със задължителните изисквания и критерии, определени в Закона за развитие на
академичния състав, Правилника за неговото приложение и Правилника за развитие
на академичния състав на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.
2. При прилагането на препоръчителните критерии трябва да се взема предвид и
спецификата на конкретната научна област, по която се провежда конкурса, а също и
характера на провежданите научни изследвания от кандидата. При доказани особено
високи научни и/или научно-приложни постижения, критериите за броя на
публикациите, цитирания и др. подлежат на конкретна преценка.
3. Научни публикации на кандидатите в български издания или сборници, по които има
цитати от несвързани с общи публикации автори, се приравняват на научни статии,
публикувани в специализирани международни издания реферирани от ISI Web of
Knowledge или SCOPUS или в издания с импакт фактор. За научни публикации се
считат и резюмета в обем по-голям от 2 страници.
4. Патентите се считат за отделни научни публикации, ако не дублират други
публикувани работи.
5. Цитати в чуждестранни монографии, дисертации или учебници от чуждестранни
автори (като авторите им не са свързани чрез общи публикации с кандидата), се
приравняват на цитати в издания реферирани в ISI Web of Knowledge или SCOPUS
или в издания с импакт фактор.
6. Цитати в български издания от български или чуждестранни автори (като авторите
им не са свързани чрез общи публикации с кандидата), се приравняват на цитати в
издания реферирани в ISI Web of Knowledge или SCOPUS или в издания с импакт
фактор с коефициент 0.5.
7. Кандидатите за доктор на науките и професор трябва да имат ясно очертани
собствени значими постижения, в които кандидатът е водещ изследовател.
8. При конкурси за доцент или професор задължително се отчита качеството на
педагогическата дейност на кандидатите (подготовка на кадри - студенти,
дипломанти, докторанти, специализанти) и написаните от кандидатите учебници и
учебни помагала.
9. Настоящите критерии се публикуват на сайта на Геолого-географски факултет на СУ
„Св. Кл. Охридски”.
10. На кандидатите за научни степени и академични длъжности да се предоставят
копия от настоящите препоръки при подаване на документите за участие в конкурс.
11. На членовете на научни журита се предоставя копие от настоящите препоръки като
председателите на научни журита и на факултетния научен съвет контролират дали
рецензентите се съобразяват с тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ГГФ
София
(доц. д-р Филип Мачев)

