Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност
„Професор” в УНСС
(професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5
"Обществени комуникации и информационни науки", 3.3 "Политически науки" и 3.1
"Социология, антропология и науки за културата")
І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29)
1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор".
2. Да са заемали академичната длъжност "доцент" в УНСС или в друго
висше училище или научна организация не по-малко от две
академични години, или
не по-малко от пет години да са били преподаватели, включително
хонорувани, в УНСС или в друго висше училище или научна
организация.
3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания, които не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен
"доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на
академичната длъжност "доцент".
4. Да са представили други оригинални научноизследователски
трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни
разработки, които се оценяват по съвкупност.

ІІ. Допълнителни изисквания за УНСС съгласно ЗРАСРБ
(Чл.15 ал.1) и ППЗРАСРБ (Чл.60 ал.3) – след заемане на
академична длъжност „доцент“, с изключение на II.2.1 и II.2.8
II.1. Свързани с учебната дейност
1. Отработени най-малко 800 часа приравнена аудиторна заетост
като хабилитирано лице в УНСС или в акредитирано от НАОА
висше училище или научна организация.
2. Разработени лекционни курсове (съставени учебни програми);
при участие в съавторство – пропорционално на участието:
- за курс от бакалавърска програма – 10 точки на всеки курс;
- за курс от магистърска програма – 15 точки на всеки курс.
3. Издадени учебници – самостоятелни или в съавторство (с поне
8 издателски коли самостоятелен текст), обсъдени и приети на
Катедрен съвет и придружени с по две рецензии – 80 точки за
всеки учебник (при участие с по-малко от 8 издателски коли – по
10 точки за всяка издателска кола).
4. Изнасяне на лекции на чужд език:
- в чуждестраннен университет или висше училище– 30 точки на
курс лекции (един курс – минимум 6 учебни часа);
- в университет или висше училище в страната – 15 точки на
курс лекции (един курс – минимум 30 учебни часа).
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II.2. Свързани с научноизследователската дейност
1. Ръководител на докторанти, придобили ОНС „доктор” –
50 точки на докторант (минимум 2 защитили докторанта)
2. Ръководство на научноизследователски, образователни,
научно-приложни и бизнес проекти:
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100 и
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20 и повече
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- университетски – 20 точки на всеки проект;
- национални – 40 точки на всеки проект;
- международни – 100 точки на всеки проект.
3. Участия в научноизследователски, образователни, научноприложни и бизнес проекти:
- университетски – 5 точки на всеки проект;
- национални – 10 точки на всеки проект;
- международни – 25 точки на всеки проект.
4. Участия в конференции в страната (хартиен или електронен
вариант) – 5 точки на участие с издаден доклад (при съавторство
– пропорционално на участието).
5. Участия в конференции в чужбина или в страната, когато са
организирани от международни организации – 10 точки на
участие с издаден доклад (при съавторство – пропорционално на
участието).
6. Публикувани монографии и студии
6.1. Публикувани монографии (поне една самостоятелна) с поне
8 издателски коли, придружени с по две рецензии – 80 точки за
всяка монография (при съавторство – по 10 точки за всяка
издателска кола, но не повече от 80 точки).
6.2. Публикувани студии (самостоятелни или в съавторство) – 20
точки на студия (при съавторство – пропорционално на
участието).
7. Публикувани най-малко 10 статии в специализирани научни
издания с редколегия, от които най-малко 5 в индексирани
издания (в т.ч. поне едно индексирано в Thomson Reuters /Web of
Science/ или Scopus); при съавторство – пропорционално на
участието; в т.ч.:
7.1. в специализирано научно списание, индексирано в Thomson
Reuters или Scopus – 60 точки;
7.2. в други специализирани индексирани научни списания – 30
точки;
7.3. в специализирани научни списания с редколегия – 10 точки.
8. Цитируемост:
- установен цитат в Thomson Reuters или Scopus – 10 точки на
цитат;
- установен цитат или упоменаване в други електронни
информационни системи– 2 точки на цитат.
9. Членуване в професионална национална или международна
организация към момента на кандидатстване – 10 точки на
членство.
10. Защитена научна степен „доктор на науките“ – 200 точки
(при наличие на такава научна степен).
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Минимален праг за заемане на академичната длъжност “Професор” в УНСС: 600 точки.
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Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност
„Доцент” в УНСС
(професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5
"Обществени комуникации и информационни науки", 3.3 "Политически науки" и 3.1
"Социология, антропология и науки за културата")
І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.24)
1. Да са придобили образователна и научна степен "доктор".
2. Не по-малко от две години да са заемали академична длъжност
"асистент", "главен асистент", или да са били преподаватели,
включително хонорувани, в УНСС или в друго висше училище или
научна организация.
3. Да са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирани научни издания, които да не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен
"доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките".

ІІ. Допълнителни изисквания за УНСС съгласно ЗРАСРБ
(Чл.15 ал.1) и ППЗРАСРБ (Чл.53 ал.2) – след заемане на
академична длъжност „главен асистент“, с изключение на II.2.5
II.1. Свързани с учебната дейност

Минимум –
Максимум
точки

Минимален
праг

1. Отработени най-малко 800 часа приравнена аудиторна
заетост като асистент, главен асистент или хоноруван
преподавател в УНСС или в друг акредитиран от НАОА
университет или висше училище.
2. Разработени лекционни курсове (съставени учебни
програми); при съавторство – пропорционално на участието:
- за курс от бакалавърска програма – 10 точки на всеки курс;
- за курс от магистърска програма – 20 точки на всеки курс.
3. Издадени учебници и учебни помагала.
3.1. Издаден самостоятелен учебник или участие като съавтор в
издаден учебник с поне 8 издателски коли самостоятелен текст,
обсъден и приет на Катедрен съвет и придружен с две рецензии
– 80 точки за всеки учебник (при участие с по-малко от 8
издателски коли – по 10 точки за всяка издателска кола).
3.2. Издадено самостоятелно ръководство или участие като
съавтор в издадено ръководство с поне 6 издателски коли
самостоятелен текст, обсъдено и прието на Катедрен съвет и
придружено с две рецензии – 60 точки за всяко ръководство
(при участие с по-малко от 6 издателски коли – по 10 точки за
всяка издателска кола).
4. Изнасяне на лекции на чужд език:
- в чуждестраннен университет или висше училище– 30 точки
на курс лекции (един курс – минимум 6 учебни часа);
- в университет или висше училище в страната – 15 точки на
курс лекции (един курс – минимум 30 учебни часа).

–

–

0-20

0

60
и повече

60

0
и повече

0

0

II.2. Свързани с научноизследователската дейност
1. Участия в научноизследователски, образователни, научноприложни и бизнес проекти:
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20 и повече

20

- университетски – 5 точки на всеки проект;
- национални – 10 точки на всеки проект;
- международни – 25 точки на всеки проект.
2. Участия в конференции в страната (хартиен или електронен
вариант) – 5 точки на участие с издаден доклад (при
съавторство – пропорционално на участието).
3. Публикувани монографии и студии.
3.1. Публикувани монографии (поне една самостоятелна) с поне
8 издателски коли, придружени с по две рецензии – 80 точки за
всяка монография (при съавторство – по 10 точки за всяка
издателска кола, но не повече от 80 точки).
3.2. Публикувани студии (самостоятелни или в съавторство) –
20 точки на студия (при съавторство – пропорционално на
участието).
4. Публикувани статии в специализирани научни списания
(при съавторство – пропорционално на участието), в т.ч.:
4.1. в специализирано научно списание, индексирано в Thomson
Reuters /Web of Science/ или Scopus – 60 точки;
4.2. в други специализирани индексирани научни списания – 30
точки;
4.3. в специализирани научни списания с редколегия – 10 точки.
5. Цитируемост:
- установен цитат в Thomson Reuters или Scopus – 10 точки на
цитат;
- установен цитат или упоменаване в други електронни
информационни системи– 2 точки на цитат.
6. Участия в конференции в чужбина или в страната, когато са
организирани от международни организации – 10 точки на
участие с издаден доклад (при съавторство – пропорционално
на участието).
7. Членуване в професионална национална или международна
организация към момента на кандидатстване – 10 точки на
членство.
8. Ръководител на докторанти, придобили ОНС „доктор” –
50 точки на докторант.
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Минимален праг за заемане на академичната длъжност “Доцент” в УНСС: 300 т.
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Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност
„Главен асистент” в УНСС
(професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5
"Обществени комуникации и информационни науки", 3.3 "Политически науки" и 3.1
"Социология, антропология и науки за културата")
І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.18)
1. Да са придобили образователна и научна степен "доктор".
ІІ. Допълнителни изисквания за УНСС съгласно
ППЗРАСРБ (Чл.46 ал.3)
II.1. Свързани с учебната дейност
1. (а) Най-малко 2 години стаж като асистент в УНСС или друго
акредитирано от НАОА висше училище или университет в
страната или изпълнена 800 часа приравнена аудиторна заетост,
или
(б) най-малко 4 години стаж като хоноруван преподавател в
УНСС или друго акредитирано от НАОА висше училище или
университет в страната или изпълнена 800 часа приравнена
аудиторна заетост.
2. Оценка от изпита, положен пред научното жури
(умножена по 10 точки)
3. Изпълнена приравнена аудиторна заетост над минимално
изискуемите по II.1.1 800 часа – по 1 точка на всеки 20 часа
(точките се закръглят към цяло число)

Минимум –
Максимум
точки

Минимален
праг

–

–

40-60

40

0
и повече

0

II.2. Свързани с научноизследователската дейност
(представените публикации да са различни от: дисертационния труд за придобиване на
ОНС „доктор“; автореферата към него; посочените в автореферата публикации по
дисертационния труд)0
1. Публикувани статии в специализирани научни списания,
30
30
в т.ч.:
и повече
1.1. в специализирано научно списание, индексирано в Thomson
Reuters /Web of Science/ или Scopus – 60 точки;
1.2. в други специализирани индексирани научни списания – 30
точки;
1.3. в специализирани научни списания с редколегия – 10 точки
(при съавторство – пропорционално на участието).
2. Участия в научни конференции в страната и чужбина с
30 и повече
30
издадени доклади (хартиен или електронен вариант):
- участие в конференции в страната – 5 точки на участие;
- участие в конференции в чужбина или в страната, когато са
организирани от международни организации – 10 точки на
участие;
(при съавторство – пропорционално на участието).
3. Участия в научноизследователски, образователни, научно0
0
приложни и бизнес проекти:
и повече
- университетски – 5 точки на всеки проект;
- национални – 10 точки на всеки проект;
- международни – 25 точки на всеки проект.
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4. Публикувани монографии и студии.
4.1. Публикувани монографии с поне 8 издателски коли,
придружени с по две рецензии – 80 точки за всяка монография
(при съавторство – по 10 точки за всяка издателска кола, но не
повече от 80 точки).
4.2. Публикувани студии (самостоятелни или в съавторство) –
20 точки на студия (при съавторство – пропорционално на
участието).
5. Издаден самостоятелен учебник или участие като съавтор в
издаден учебник с поне 8 издателски коли самостоятелен текст,
обсъден и приет на Катедрен съвет и придружен с две рецензии
– 80 точки за всеки учебник (при участие с по-малко от 8
издателски коли – по 10 точки за всяка издателска кола).
6. Издадено самостоятелно ръководство или участие като
съавтор в издадено ръководство с поне 6 издателски коли
самостоятелен текст, обсъдено и прието на Катедрен съвет и
придружено с две рецензии – 60 точки за всяко ръководство
(при участие с по-малко от 6 издателски коли – по 10 точки за
всяка издателска кола).
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Общо:

100

Минимален праг за заемане на академичната длъжност “Главен асистент” в УНСС: 150 т.
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