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Инструкции за попълване на самооценка по наукометрични по-
казатели 

за конкурс за академична длъжност „Доцент“ и „Професор“  
в МУ – Пловдив 

 

 

Указания: 

 попълнете таблиците, съответстващи на Вашата област на висше 
образование! 

 преди да попълнете съответните таблици, направете списък на 
научните трудове по образец, даден в Приложение 3. 

 преди да попълнете съответните таблици, се запознайте с 
приложените забележки от ЗРАСРБ. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ 
(от ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ) 

 
1. Изпълнението на минималните национални изисквания е само условие за допускане до 

участие в процедурите по ЗРАСРБ. 

2. Системата за оценяване създава възможност за сумирането на коефициентите (точките) 
в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна 
компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг. 

3. Хабилитационен труд, представен като монография, носи 100 точки. Равностойните 
публикации, но не по-малко от 10, също носят най-малко 100 точки.   

4. Заместващите монографията публикации се изключват от броя на публикациите, 
оценявани по други показатели, т.е. публикациите, включени в група В, не може да се 
повтарят в група Г. 

5. "Реферирани и индексирани издания" са издания, в които статиите се публикуват след 
анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско 
пространство, като са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 
научна информация (само Scopus и Web of science). 

6. "Монография" е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно 
изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко 
автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не 
повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактори/или 
научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 стандартни 
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страници с 1800 знака на страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна 
библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове. 

7. По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице задължително 
разделителен протокол между авторите. За да се зачита трудът за монографичен, 
авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи на дефиницията за 
монография. При авторство на по-малък брой страници участието на съответния автор 
се счита за студия/статия. 

8. "Глава от книга" е обособено подразделение от основния текст на научен труд, който 
има научен редактор и/или научни рецензенти, и в което се разглежда отделен проблем 
или въпрос от общата тема, дефиниран в заглавието или означен с номер, публикуван в 
непериодично научно издание, което притежава ISBN. Тя може да бъде от един или от 
няколко автори. 

9. "Студия" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в 
което се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси, има научен редактори/ 
или научни рецензенти, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 
стандартни страници с 1800 знака на страница. 

10. "Обзор" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, 
в което се прави критичен преглед на публикуваната литература по определен научен 
проблем, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 10 до 99 стандартни 
страници с 1800 знака на страница. 

11. "Статия" е публикуван научен труд, който съдържа описание на оригинални научни 
изследвания и е в обем до 20 стандартни страници с 1800 знака на страница. 

12. Точките за научните публикации трябва да се разделят поравно между съавторите, 
като с "n" се означава техният брой, в случай че няма разделителен протокол за принос. 

13. Водещият принос в дадена статия се доказва, като кандидатът трябва да е първи 
автор и/или автор за кореспонденция, и/или да има писма от всички съавтори (за статии 
с по-малко от 6 съавтори) или от автора за кореспонденция за тази статия (за статии с 6 
или повече съавтори), което удостоверява водещия принос на кандидата. 

14. Една статия може да бъде използвана като статия с водещ принос за хабилитационен 
или дисертационен труд само от един от съавторите й, с изключение на случаите, в 
които дадена статия може да бъде използвана при защита на дисертация за ОНС доктор 
и за хабилитационен или дисертационен труд на ръководителя на съответния докторант. 

15. От общия брой цитирания се изваждат тези, при които цитираната и цитиращата 
публикация имат поне един общ автор (т.е. скрити автоцитати). Всяка цитирана 
публикация се брои само веднъж за дадена цитираща публикация независимо от това 
колко пъти е спомената в текста на цитиращата статия. Могат да се представят цитирания 
от всички трудове на кандидата, като представените за целите на една процедура не 
могат да бъдат използвани в друга. 

16. Рецензия за една публикация е приравнена на едно цитиране. 
17. При международни проекти се отчитат само средствата, които са привлечени за 

използване от българските учени, включени в проекта, и средствата, които са 
изразходвани на територията на България. 
 

 
Допълнителни пояснения – в Закона за развитие на академичния състав в 
РБългария и Правилника за приложението му и Правилника за развитие на 
академичния състав в МУ-Пловдив. 
 
 

 

 


