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КРИТЕРИИ
И ДЛЪЖНОСТИ КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗРАСРБ) НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР
ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)
Научно-изследователската дейност се оценява въз основа на реалните
публикации. В списъка с научните публикации се включват само научни трудове
отпечатани в периодични научни списания или научно-тематични сборници;
самостоятелни или колективни научни студии и монографии, посочени с пълни
библиографски данни, притежаващи съответно ISSN или ISBN. Научни списания са
периодични издания, които или имат импакт фактор, или са реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с научна информация, а статиите в нереферираните
списания да се рецензират предварително от редакционна колегия. Научен труд,
отпечатан в научно списание трябва да има съдържание на научна статия: увод,
материали и методи, собствени резултати и обсъждане и да е в обем до 20 стандартни
страници с 1800 знака на страница. Допуска се научните обзори да формират до 10% от
научните публикации на кандидата. Letters to the editor се включват в списъка на
научните публикации само ако включват собствени резултати. Публикация в българско
или международно описание без импакт фактор, която е получила поне едно цитиране
от чуждестранен автор се приравнява към публикациите с импакт фактор.
Учебна активност: Учебници, учебни помагала, резюмета, авторски
свидетелства, доклади; участие в научни проекти, редколегии, научни журита;
ръководство на докторанти, дипломанти и т.н. се приемат за научно-преподавателска
активност и се представят в отделни списъци.
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ “ДОЦЕНТ” И
“ПРОФЕСОР” СА НЕОБХОДИМИ:
1. Преподавателска дейност по съответната учебна дисциплина.
2. В трудовете да е виден личният принос:
• Разработки на съществена част от труда в лаборатория в лечебно или
здравно заведение в България
• Водещ автор (първи — последен)
• Други (патенти, авторски свидетелства, научни награди, приноси за
здравеопазването и др. )
Рецензират се представените учебници, учебни помагала, монографии (не помалко от 100 стандартни страници с 1800 знака на страница) и студии (от 20 до 99
стандартни страници с 1800 знака на страница) и др.
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА И CTEПEH
«ДОКТОР»
• Основната част от резултатите да бъдат публикувани в национални и
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международни списания.
• Дисертационният труд да бъде подкрепен с поне две публикации в научни
списания и едно участие в научен форум.
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНАТА CTEПEH
«ДОКТОР НА HAУKИTE»
• дисертационният труд да включва собствени разработки и теоретични
обобщения със значителен оригинален принос за науката и практиката в областта на
съответната научна област;
• дисертацията да бъде самостоятелен труд по определен научен проблем, а не
механичен сбор на разнородни статии;
• резултатите по дисертационния труд да са публикувани в научни списания,
сборници от научни форуми, рецензирани монографии;
• в трудовете да е виден личният принос;
• други (патенти, авторски свидетелства, научни награди и др.);
• участие в научни проекти;
• най-малко 20 публикации по темата на доктората, включително в
международни списания и с импакт фактор;
• цитирания - не по-малко от 20 (без самоцитирания)
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ
«ГЛАВЕН АСИСТЕНТ»
• да притежава образователната и научна степен „доктор”;
• научно-изследователска и научно-приложна дейност в съответната област;
• да има поне 7 публикации, включително в международни списания
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ «ДОЦЕНТ»
• да притежава образователната и научна степен „доктор”;
• наличието на медицинска специалност по направлението на преподаваната
дисциплина е предимство;
• очертан профил на научните разработки в научната специалност. Най-малко
30 публикации по направлението на конкурса, независимо от броя на авторите,
включително 5 броя в международни списания с ИФ;
• да има най-малко 20 цитирания;
• преподавателска дейност по учебната дисциплина;
• участие в учебници, учебни помагала, ръководства, монографии и др.;
• научно-приложни постижения (сертификати, патенти, рационализации и
внедрявания);
• ръководство и участие в научни проекти.
• При равни други условия лицата, придобили научна степен „доктор на
науките”, ползват предимство при заемане на академичната длъжност.
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ЗА ПРИСЪЖДАНЕ ПА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ
«ПРОФЕСОР»
• да притежава образователната и научна степен „доктор”;
• наличието на медицинска специалност по направлението на преподаваната
дисциплина е предимство;
• очертан профил на научните разработки в научната специалност;
• най-малко 50 публикации, независимо от броя на авторите, по направлението
на конкурса, включително 10 в международни списания с ИФ ;
• да има най-малко 40 цитирания;
• преподавателска дейност по учебната дисциплина;
• учебници, учебни помагала, ръководства, монографии и др.;
• в трудовете да е виден личният принос;
• научно-приложни постижения (сертификати, патенти, рационализации и
внедрявания);
• ръководство на научни проекти;
• ръководство на докторанти, дипломанти и специализанти.
• При равни други условия лицата, придобили научна степен „доктор на
науките”, ползват предимство при заемане на академичната длъжност.
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