
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 26 май 2011 година ( Протокол № 133 ) 

 

1. ФС прие следните изисквания за избор на хонорувани асистенти в Химическия факултет: 

1) студенти 

- успешно завършен ІІІ курс; 

- общ успех от следването до момента – минимум много добър; 

- успех по преподаваната дисциплина – минимум много добър 5,00. 

*  ръководителят на катедра следва да съблюдава, хоноруваните часове да не съвпадат 

с разписа на студента 

2) завършили ОКС “Бакалавър” или “Магистър” 

- общ успех – минимум много добър; 

- успех по преподаваната дисциплина – минимум много добър 5,00. 

(в случай, че не е изучавал дисциплината – успешно положен изпит) 

2. ФС прие минимални специфични изисквания към кандидатите за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в Химическия факултет, съгласно ЗРАСРБ и 

ПРАС на ПУ (Приложение 1). 

 



МИНИМАЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
към кандидатите за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности 
в Химическия факултет 

 
(отнасят се за професионални направления 4.2 Химически науки, 5.10 

Химични технологии и 1.3 Педагогика на обучението по химия) 
 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

Доктор 2 научни публикации по темата на дисертацията, една от 
които в специализирано международно списание или в 

списание с импакт фактор  
Доктор на науките а) 20 научни публикации по темата на дисертацията, от 

които минимум 15 в специализирани международни 
списания или в списания с импакт фактор 

б) Не по-малко от 40 цитата върху трудовете, включени в 
дисертацията 

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

Асистент Магистър в професионално направление 4.2 Химически 
науки или 5.10 Химични технологии 

Главен асистент Да притежава научна степен „доктор” в професионално 
направление 4.2 Химически науки или 5.10 Химични 
технологии и успешно да е издържал конкурс по 

обявената специалност 
Доцент а) 15 научни публикации, от които не по-малко от 10 в 

специализирани международни списания или в списания 
с импакт фактор 
б) 20 цитата 

в) най-малко 3 пълни академични години като 
преподавател 

Професор а) 30 научни публикации, от които не по-малко от 20 в 
специализирани международни списания или в списания 
с импакт фактор и поне 10 от последните след заемане на 

академичната длъжност „доцент” 
б) 50 цитата 

в) поне един защитил докторант 



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Авторски свидетелства и патенти да бъдат приравнени към специализирани 
международни списания. 

2. Научни статии на кандидатите в български списания или сборници, по които 
има поне един цитат от несвързани с общи публикации чуждестранни автори, се 
приравняват на научни статии, публикувани в специализирани международни 
списания. 

3. Дисертационният труд може да включва резултати от колективни работи. Едни 
и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации, за 
получаване на една и съща научна степен, освен в случаите, когато резултатите в 
тях могат да бъдат ясно разделени по методичен принцип и авторски принос. В 
случай на такова разделяне, то се прави писмено в документите за участие в 
конкурса. 

4. Допълнителен показател за заемане на академичната длъжност “професор” е 
отпечатано методично пособие (учебник, ръководство, сборник) в 
направлението на конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изискванията са приети на Факултетен съвет на Химическия факултет с Протокол № 133 / 26. 05. 2011 год. 


