
        ПРИМЕРЕН  ОБРАЗЕЦ  
Комисия за атестиране на академичния състав 

 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. ПЛОВДИВ 

............................... ФАКУЛТЕТ 
 

Катедра: Обща и клинична патология Секция ........................ .... 
 

АТЕСТАЦИОНЕН ЛИСТ 
 

на ..Д-р Иван Стоянов Иванов. 
( име, презиме, фамилно име) 
длъжност  - главен асистент 

 
I.    Общи данни за атестирания 
1. Единен граждански номер ...6509254511................................ 
2. Научно-преподавателски стаж, години ..........13......... 
3. Научна степен и година на получаване ................... 
4. Научно звание и година на получаване .главен асистент, 2005 г................... 
 
II. АТЕСТАЦИОННИ ТОЧКИ ПО ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 

Вид дейност Брой точки 

А. АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ, УЧЕБНА 
(НАУЧНА), АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

 
        8 

От тях: 
1. Академично развитие 

        6 

2. Организационно-научна позиция*  
3. Административна позиция*  
4. Учебна (научно-административна) позиция*        2 
Б. НАУЧНА ДЕЙНОСТ 
От тях: 

    23.2 

1. Научно ръководство на докторанти*  
2. Научна активност        8.6 
З. Научна продуктивност*  
4. Наукометрична стойност      12.6 
5. Активност за подобряване на условията на 
научна дейност 

       2 

 
 
 
Указание за попълване 
Показателите без означение се попълват за всички атестирани лица - хабилитирани и 
нехабилитирани 
Показателите означени с * се попълват само за хабилитирани лица 
Показателите означени с ** се попълват само за ръководители на катедри 
Показателите означени с *** се попълват само за нехабилитирани лица 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Указание за попълване 
Показателите без означение се попълват за всички атестирани лица - хабилитирани и 
нехабилитирани 
Показателите означени с * се попълват само за хабилитирани лица 
Показателите означени с ** се попълват само за ръководители на катедри 
Показателите означени с *** се попълват само за нехабилитирани лица 
 
IV.  Атестационни точки 

1.Атестационни точки по основните видове дейности 
 

Вид дейност 
Брой 

атестационни 
точки 

1.Академично развитие и учебно (научно) 
административна дейност  

 
              8 

2.Научна дейност   
            23.2 

3.Учебно-преподавателска дейност   
            24 

Всичко:  
           55с.2 

 
ПОПЪЛВА СЕ ОТ КОМИСИЯТА 
V. Обща атестационна оценка  
............................................................ДОБРА............................................................................ 
VІ. Препоръки – 1. Да конкретизира дисертационната си тема и да събере 
материали за разработването и през следващия атестационен цикъл. 2.Да 
комплектова изпитните тестове. 3.Да участва в ново издание на практическо 
ръководство за студенти.  
Оценките и препоръките са приети с решение на Комисията по атестиране - Протокол 
№  ....................... 
 Председател на Комисията: 
                             (Проф. д-р К. Велкова ) 
Запознал се с атестацията   Подпис на атестирания 
Д-р Иван Иванов                             (Д-р Иван Иванов) 
 

 
Вид дейност 

Брой 
точки 

А УЧЕБНО -ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ    24 

От тях: 
1 . Учебно-преподавателска натовареност 

 
     6 

2. Учебно-преподавателска активност       3 
3. Организация и контрол на учебната работа**   
4. Активност за подобряване на условията на учебната 
работа      6 

5 . Качество на учебната работа       9 



Дата: 
                                                                                                          ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Пловдив 
 
 

КОМИСИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 
 
 

ОТЧЕТ 
 

За академичното развитие, научната и учебно-преподавателска дейност за 
периода от .......................................... г. до ......................................... г. 

 
(съгласно чл. 12 ал.З на Правилника за атестация) 

 
Име 
Д-р Иван Стоянов    
Иванов 

Длъжност 
Главен асистент 

Катедра (секция) 
“Обща и клинична 
патология” 

 
I. Академично развитие (съобразно показателите за атестация) 
 
 
1. В периода е повишаван в длъжност “главен асистент” 
                                                                     2т. х 3=6 т. 
 
2. Не е избиран за член на управленчески структури 
                                                                    1т. х 2=2 т. 
 
 
                                                                                                            Бал:8 т.  

ІІ. Научна дейност (съобразно показателите за атестация) 
 
1. В периода има над 2 участия / 3 участия/ в международни научни конгреси и 
конференции 
                                                                                              4 т х 2=8 т. 
                                                                                             3 х 0.2 = 0.6 
                                                                                        Общо точки – 8.6т 
2. Има 4 публикации в международни списания с импакт – фактор 
                                                                                              4 т х 3= 12 т. 
                                                                                             4 х 0.2 = 0.8 
                                                                                        Общо точки – 12.6т 
3.Има участие в университетски конкурси без класиране 
                                                                                              1 т.х 2=2 т.  
 
                                                                                                Бал: 23.2   



 
III. Учебно-преподавателска дейност (съобразно показателите за атестация) 
 
1. Средно годишна натовареност 335 часа /112%/- под 125% 
                                                                  3т.х 2=6 т. 
2. Има индивидуална работа със студент, довела до публикация 
                                                                 1т.х3=3 т. 
3. Създава и използва нови учебни пособия /сборник тестове и мултимедия/ 
                                                                 2т.х 3=6 т. 
4. Много добро качество на учебната дейност 
                                                                 3т. х 3=9 т. 
 
                                                                                              Бал:24 т.   

ІV. Заключение и оценка 
 
Д-р Иванов е утвърден авторитетен преподавател с отлични резултати 
в учебната работа. Той допринася активно за подобряване методиката 
на преподаване в катедрата. Д-р Иванов проявява амбиция за научно 
развитие, с насоченост към патологията на дихателната система, като 
показва добри качества за работа в научен колектив. Неговите 
атестационни показатели заслужено му определят ДОБРА обща оценка.  

V. Препоръки 
1. Да конкретизира дисертационната си тема, да внесе анотация за 
разработката и, с оглед на събиране на нужните материали до края на 
следващия атестационен цикъл. 
2. Да приключи комплектуването на изпитните тестове, които да бъдат 
публикувани в интернет сайта на катедрата. 
3. Да участва в ново издание на практическо ръководство за упражнения 
по обща и клинична патология. 

 
Дата: .................................... 200 ....... г. Подпис: ………………………….. 
 
Запознат и съгласен / несъгласен     Ръководител на катедра: 
 (……….………….) 

 
 


