ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ
НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Чл. 1.
(5) НС на СНЗ приема изисквания, условия, правила и решения, в които определя:
1. Условията и реда за откриване на академични длъжности;
2. Специфични допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности
„асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор” и за допускане до защита на
дисертационен труд;
ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ НАУЧНИЯ СЪВЕТ
НА ИЯИЯЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ
ДЛЪЖНОСТИ В БАН
Чл. 3. (1) НС на ИЯИЯЕ-БАН формулира критерии, които да дават количествено и качествено
описание на тези изисквания и определя оценката на изпълнението им. Обективен критерий е
публикуването на приносите в реномирани научни издания. Такива са: монографиите,
списанията, в които статиите се рецензират и притежават импакт-фактор (индекс, оценяващ
влиянието на списанието, определян от компанията Thompson Reuters) и/или импакт-ранк
(индекс на компанията Scopus, Elsevier).…..
(2) Значимостта на приносите се оценява чрез наукометричните показатели:
(i) Броят на публикациите в списания с импакт-фактор/импакт-ранк, публикуваните в пълен
текст доклади в трудове на международни конференции и форуми; общият брой на
публикуваните работи. При наличието на съавтори, кандидатът трябва изрично да заяви в
подготвените документи за конкурса личния си принос в тези трудове. Заявяването следва да
се направи по описаните в Приложение 1 начини. Това изискване не е задължително при защита
на дисертация за степента „доктор” или при кандидатстване за академичната длъжност „главен
асистент”. …
(3) Въпреки че някои от тези показатели по-трудно се поддават на количествено съпоставяне,
те имат първостепенно значение при оценката на кандидатите и затова НС на ИЯИЯЕ
задължава съответните научни журита да ги отчитат при изготвяне на рецензиите и
становищата.
….
Чл. 9. Изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”.
Кандидатът за академичната длъжност „професор” трябва да има ясно очертана научна
тематика, в която да е водещ изследовател. Минималният брой публикации (статии и
научни доклади, публикувани в пълен текст) е 60, от които поне 30 трябва да са в
международни списания с импакт-фактор/импакт-ранк. Броят на цитиранията да е не по-малък
от 70, като евентуалният им по-малък брой може да се компенсира с по-голямо количество
научни публикации в реномирани специализирани издания, патенти, експертизи на национално
и международно ниво, ръководство или участие в международни и европейски проекти,
документи за внедряване и др. подобни и се нуждае от задължителна аргументация на
рецензентите по процедурата. Препоръчително е една-две от публикациите на кандидата да са
добре известни на научната колегия, като сумарно тяхното цитиране да е не по-малко от 30.
Наличието на защитили докторанти и дипломанти, ръководени от кандидата, е основание за
повишаване на оценката за цялостната му дейност.

