ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване
на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"
по научни области и/или професионални направления в Медицински университет – София

ОБЛАСТ 7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Група от
Съдържание
показатели

Доктор

Доктор на
науките

Главен асистент

Доцент

Професор

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

100

100

В

Показатели 3
или 4

-

-

-

Г

Сума от
показателите
от 5 до 9

30

100

-

Д

Сума от
показателите
от 10 до 12

Е

Сума от
показателите
от 13 до края

-

-

100

Включва се Хабилитационен труд
Включва се Хабилитационен труд или
или монография или не по-малко от
монография или не по-малко от 10 статии в
10 статии в издания, които са
издания, които са реферирани и
реферирани и индексирани в
индексирани в световноизвестни бази
световноизвестни бази данни с
данни с научна информация.
научна информация.

200

200

50

100

Включват се цитирания в издания, които
са реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна
информация

Включват се цитирания в издания,
които са реферирани и индексирани
в световноизвестни бази данни с
научна информация

100
-

-

-
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-

Включва се участие и/или
ръководство на научен проект/и

Пояснения:
Системата създава възможност за сумирането на 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 показател.
Специфични изисквания при установяване на показателите за различните академични длъжности:
а) "доцент" - не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на
образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките";
б) "професор" - не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на
образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките", и за заемане на академичната длъжност
"доцент".
Показател 3 в Група В
Монографията е научен труд, който представя собствени резултати (които не повтарят дисертационен труд) и обзорна част по актуална научна
тематика за съответното направление, с библиография, с 2 положителни рецензии, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 страници с
1800 знака на страница.
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.
Показател 4 в Група В
Хабилитационен труд е публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания , които да не повтарят
представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките".
Хабилитационен труд - научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
научна информация. Представя се хабилитационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което
кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка трябва
да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията
на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните
оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът
участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори.
Публикациите в Показател 4 - реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в
Показател 7 и не трябва да се повтарят.
С удостоверение за "публикуване" се приемат статии, които са приети за печат - 1 за „доктор“, 2 за „доктор на науките“ и 10% за „гл. асистент“
„доцент“ и „професор“.
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Справките за статии в чуждестранните научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, както
и справка за статии с IF се изготвят от НАЦИД и те са задължителни.
Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД.
Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя от НАЦИД и/или от ЦМБ.
От общия брой цитирания се изваждат автоцитатите, т.е. цитатите при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ
автор
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.
Рецензия за една публикация се приравнява на едно цитиране на същата публикация.
При представяне на статия с IF се точкува 60т./n, или % участие според разпределителен протокол между авторите. Писма от всички съавтори
също се приемат за протокол за определяне на приноса.
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