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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ  

за заемане на академичната длъжност  “ПРОФЕСОР” в МУ-Пловдив 
 
 

 
Кандидатите за участие в обявения конкурс подават в Научен отдел на МУ-Пловдив 
следните документи: 
 
 
1. Заявление до Ректора на МУ–Пловдив за допускане до участие в конкурса с опис на 
документите (по образец) – завежда се с входящ №  и дата в Деловодство. 
 
2. Автобиография в европейски формат (CV), подписана от кандидата. 
 
3. Копие на диплома за завършено висше образование с приложение (нотариално 
заверено). 
 
4. Копие на диплома за придобита ОНС „доктор” в научната специалност на 
обявената академична длъжнаст (нотариално заверено) и копие на диплома за НС 
„доктор на науките”, ако има такава (нотариално заверено). 
 
5. Копие на диплома за заета АД „Доцент“ (нотариално заверено). 
 
6. Удостоверение за стаж по съответната специалност и справка за заеманите 
академични длъжности до момента. 
 
7. Академична справка за учебната натовареност на кандидата – по образец от сайта 
на МУ-Пловдив, заверена от Началник отдел “Учебни дейности” за последните 3 
академични години. 
 
8. Копие от последен атестационен лист (ако има такъв). 
 
9. Автореферат на дисертационен труд за ОНС „доктор“ (автореферат на 
дисертационен труд за НС „доктор на науките“, ако има такъв). 
 
10. Хабилитационен труд – монография или научни публикации (не по-малко от 10) в 
издания, които са реферирани и индексирани само в Scopus и/или Web of Science. 
 
11. Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен 
труд (ако има такава). 
 
12. Публикувана книга (която притежава ISBN),  на базата на защитен дисертационен 
труд за присъждане на ОНС „доктор“ или НС „доктор на науките“ (ако има такава). 
 
13. Списък на публикации в научни издания, реферирани и индексирани само в 
Scopus и/или Web of Science. 
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14. Списък на публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове (ако има такъв). 
 
15. Публикувана глава от колективна монография (ако има такава). 
 
16. Списък на цитирания и/или рецензии в научни издания, реферирани и 
индексирани само в Scopus и/или Web of Science с доказателствен материал от бази 
данни. 
 
17. Списък на цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 
(ако има такъв). 
 
18. Списък на цитирания и/или рецензии в нереферирани списания с научно 
рецензиране (ако има такъв). 
 
19. Копия на диплома/и за призната/и специалност/и (нотариално заверено). 
 
20. Документ/и, удостоверяващи участия в национален научен или образователен 
проект (удостоверение от финансиращата институция или копие на договор и др.), ако 
има такъв/ива. 
 
21. Документ/и, удостоверяващ/и участия в международен научен или образователен 
проект (удостоверение от финансиращата институция или копие на договор и др.), ако 
има такъв/ива. 
 
22. Документ/и, удостоверяващ/и ръководство на национален научен или 
образователен проект (удостоверение от финансиращата институция или копие на 
договор и др.), ако има такъв/ива. 
  
23. Документ/и, удостоверяващ/и ръководство на международен научен или 
образователен проект (удостоверение от финансиращата институция или копие на 
договор и др.), ако има такъв/ива. 
 
24. Публикуван университетски учебник (ако има такъв). 
 
25. Публикувано университетско учебно пособие (ако има такова). 
 
26. Документи, удостоверяващи обучение на стажанти, специализанти и докторанти, 
издадени от съответен отдел на висшето училище/научна организация (заповеди, 
договори, справки и др.), ако има такива. 
 
27. Справка за оригиналните научни приноси с доказателствен материал. 
 
28. Справка-самооценка по образец за изпълнение на специфичните наукометрични 
изисквания в основните звена на МУ-Пловдив.  
 
29. Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи, по 
образец. 
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30. Копия на публикациите от т. 13. 
 
31. Копия на научните публикации в пълен текст след придобиване на АД „Доцент“. 
 
32. Резюмета на представените публикации на български и английски език. 
 
33. Актуална справка за Hirsch Index (h index) по научното направление на конкурса. 
 
34. Други документи – квалификационни курсове, сертификати, членства и други:  
 

1. Свързани с учебна дейност: 
 

а) Аудиторни и извънаудиторни занятия; нововъведения в методите на 
преподаванe, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище 
или научната организация;  
 

б) Работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със 
студенти и докторанти в научноизследователски проекти. 

 
в) Участия в експертни комисии и в комисии на държавни изпити за 

специалност. 
 
2. Свързани с научноизследователската дейност: 
 
а) Членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в 

съответната научна област или в редколегии на научни списания. 
 
б) Приложени в практиката резултати от научни изследвания,  изобретения и 

други продукти на интелектуалната собственост. 
 
3. Свързани с административна дейност във висшите училища и в национални и 

международни организации. 
 
35. Попълнена карта за НАЦИД. 
 

При обявен конкурс за нуждите на англоезичното обучение или като част от т. 
31, на кандидатите да се признават за валидни, към датата на конкурса за академични 
длъжности, сертификати, издадени от Британския съвет (FCE, CAE, CPE, IELTS), 
минимум ниво B2 по Европейската езикова рамка. При липса на такива кандидатите се 
явяват на изпит в ДЕСО и прилагат протокола от изпита към административните 
документи. 
 
 

Кандидатите за участие в обявения конкурс подават лично или чрез куриер 
в Научния отдел на МУ-Пловдив всички документи по списъка в 1 екземпляр на 
хартиен носител и в 8 идентични броя електронни носители за всеки член на 
научното жури, вкл. резюметата на представените публикации в PDF формат на 
български и английски език. 


