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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Стара Загора Издание: 1.0

Вид на документа:

Оперативен документ

№ на документа:

6.2.0_OD_1.1
В сила от: 14.09.2011г

Страници: 1-7

Мн.добра

(Отлична)
Добра

Задоволи-

телна

Незадово-

лителна

Атестационен лист на хабилитирани, нехабилитирани преподаватели, 

старши преподаватели и преподаватели

                   ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Звено: (факултет, колеж, департамент, филиал) ………………………….

Катедра: ……………………………………………………………………………

А Т Е С Т А Ц И О Н Е Н   Л И С Т

I. Общи данни за атестирания

1. Име, Презиме, Фамилия ……………………………………………………..

2. Научна степен и година на получаване ……………………….

3. Академична длъжност и година на получаване ……………………………………

АСИСТЕНТ ……………………. Г.            ГЛ. АСИСТЕНТ ……….....................Г.

ДОЦЕНТ ...................................Г.            ПРОФЕСОР ..................................... Г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ .....................Г.            СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛ .................... Г.

4. Научно-преподавателски стаж (години) ...........................................................

5. Дата на педходно атестиране ............................................................................

6. Дата на раждане ................................................................................................

7. Заемана административна длъжност .................................................................

II. Оценка и пепоръка от предхождащата атестация

1. Оценка повидове дейности

1.1. Учебно-преподавателска

1.2. Научноизследователска

1.3. Професионален опит и квалификация

1.4. Други дейности (клинична) и показатели, съобразно спецификата на дейността

в структурното звено 

III. Резултати от атестирането по видове дейност:

1. Учебно-преподавателска дейност

1.1. Качеството на преподавателска дейност се оценява съобразно длъжностната 

характеристика, мнението на катедрения съвет, мнението на студентите и посочените по-долу 

критерии: 
Получени

точки
Критерии

5 01

Оценка на катедрения съвет за 

качеството на

преподавателската дейност 20 10 5 02

Оценка на студентите за качеството на 

преподавателската дейност 20 10

Учебни програми за ОКС "Професионален бакалавър" и 

"Бакалавър" - по 2 т./програма

Учебници - по 6 т./учебник

Ръководства - по 3 т./ръководство

Наръчници и др. учебни помагала - по 2 т./всяко помагало

1.3.3. Участие в комисии - по години

За държавни изпити - по 2 т./комисия/за година

По конкурсни изпити за асистент, докторант и докторантски

минимум и в комисии за придобиване на специалност - по 3 т./

комисия

За защити на стажове и практики - по 1 т./комисия/за година

По учебна дейност на ниво факултет, университет - по 2 т./

комисия

По акредитация, атестация - по 3 т./комисия 

1.3.4. Ръководство на групови и/или индивидуални стажове, практики и на 

дипломанти, стажанти, специализанти, вкл. по европейски проекти - съобразно 

спецификата

На групови стажове и практикиу вкл. индивидуални стажове по

европейски проекти съобразно спецификата - по 2 т./за всеки, 

за индивидуални по 1 т./за всеки

На дипломанти, стажанти, специализанти съобразно специфи-

ката - по 2 т./за всеки

1.3.5. Участие в разработването на нови учебни програми и нови учебни 

дисциплини - съобразно спецификата 

Учебни програми за ОКС "Магистър" - по 4 т./програма

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Среден нормаив, изпълнени, % и сума точки от 1.2. Изпълнене 

нормативната заетост по сведение, изготвено от ръководител

катедра и заверено то Декан/Директор

1.3. Други дейности свързани с учебния процес за периода на атестиране 

Критерии (дейности)

1.3.1. Брой преподавани дисциплини - по 2 т./дисциплина (приложен списък)

1.3.2. Издадени учебници и др. учебни материали (приложен списък)

Мнение на катедрения съвет, съвета на 

колежа 

или филиала за изпълнение на служебните 

задължения

и способност за работа в колектив, 

академично поведение

Сума точки от 1.1. Качество на преподавателска дейност 

1.2. Изпълнение на нормативната учебна заетост: по 0,06 т. за всеки % 

изпълнение

Учебна заетост

ч. Процент
Норматив,

ч.

Изпълне-

ние, ч.

Учебни години

2015/2016

3 20 10 5 0

точки

0
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Участие в национални - 4 т./проект 

в експертен съвет - по 8т./4 т./съвет

в комисия (вкл. съдебна) - по 4 т./2 т./комисия

2.11. Изнесени доклади по покана съобразно спецификата

в България - 2 т./доклад

в чужбина - 4 т./доклад

2.12. Членство в национални и международни научни организации съобразно

спецификата

2.6. Ръководство на докторанти, дипломанти, специализанти в 

период между двете атестации - съобразно спецификата 

Ръководство на докторанти:

български - по 6 т.

чуждестранни - по 15 т.

Ръководство на дипломанти:

ОКС "Магистър"

български - по 4 т.

чуждестранни - по 8 т.

Рецензии на монографии или глава от монографии/учебни помагала - по 4 т./на 

рецензия

2.3. Брой цитирания

В реферирани по Scopus и Web Science списания - 4 т./цит.

В нереферирани по Scopus и Web Science списания - 2 т./цит.

В сборници, дисертации, монографии, книги, учебни помагала

и др. - 1 т./цит. 

2.4. Защитена дисетация

За ОНС "Доктор" - 20 т.

За НС "Доктор на науките" - 30 т.

2.5. Ръководство и участие на индивидуални или групови научни проекти

Участие в международни - 5 т./проект 

Ръководство на международни - 10 т./проект 

Ръководство на национални - 8 т./проект 

Ръководство на университетски - 4 т./проект 

Глава от монография издадена в чужбина - по 8 т.

Публикувана книга на база защитен дисертационен труд - 5 т.

Публикации в издания реферирани по Scopus и Web Science и

 от списък с реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни издания по НАЦИД -  8 т/статия

Публикации в списания които не са реферирани по Scopus и Web Science 

– такива от национален референтен списък по НАЦИД - 5 т/статия

Публикувани резюмета в България - по 1 т.

Публикувани резюмета в чужбина - по 2 т.

Публикации в чуждестранни сборници от научни форуми, 

отпечатани в пълен текст - 3 т./статия

Публикации в български сборници от научни форуми, 

отпечатани в пълен текст - 2 т./статия

Публикуван автореферат - 2 т.

2.9. Участие в редколегии на научни списания

в чуждестранни списания - 6 т./редколегия

в български списания - 3 т./редколегия

2.10. Ръководство/Участие в експертни съвети или експертни комисии - съобразно спецификата

Учебни програми за ОКС "Магистър" - по 4 т./програма

Учебни програми за ОКС "Магистър" (англоезично обучение 

- по 8 т./програма

Въведени нови учебни дисциплини - съобразно спецификата - 

по 4 т./дисциплина

Въведени нови учебни дисциплини (англоезично обучение) - 

по 8 т./дисциплина

регионално ниво - 4 т./на участие

национално ниво - 6 т./на участие

международно - 8 т./на участие

2.2. Брой научни публикации

Монография издадена в България - по 10 т.

Общ брой точки от 1. Учебно-преподавателска дейност

(1.1.+1.2.+1.3.

2. Научноизследователска дейност (приложен списък за 2015-2019. г-хабилитирани; 2017-2019 г. - 

нехабилитирани)

Критерии (дейности)

2.1. Участие в организирането и провеждането на научни или др. престижни за 

за Университета и структурните звена форуми или изяви на регионално, 

национално или международно ниво:

1.3.6. Изнесени лекции в други университети по покана или сключени 

договорни отношения с ТрУ, чл.21 от ЗВО

В страната - 2 т. на учебна година

В чужбина - 4 т. на учебна година

1.3.7. Провеждане обучение на чужд език

На пълен лекционен курс - по 6 т./дисциплина/година

На непълен лекционен курс - по 4 т./дисциплина/година

На пълен курс за практически занятия - по 4 т./дисциплина/

година

На непълен курс за практически занятия - по 2 т./дисциплина/

година

Общ брой точки от 1.3. Други дейности свързани с учебния 

процес

Монография издадена в чужбина - по 15 т.

Глава от монография издадена в България - по 4 т.

Становище по дисертация за научна степен и в конкурс за 

академична длъжност - по 3 т. на становище

Рецензия за научни публикации

на чужд език - 2 т./рецензия

на български език - 1 т./рецензия

Рецензия на научноизследователски проект и отчети - 1 т./проект (отчет)

Рецензии на дипломни работи - по 1 т./рецензия

Рецензии за дисертации за научна степен и в конкурси за 

академична длъжност - по 5 т./рецензия

ОКС "Бакалавър"

български - по 3 т.

чуждестранни - по 5 т.

2.7. Участие в научни форуми, конгреси, симпозиуми, конференции с изнесени

доклади или постери

регионално ниво - 2 т./на форум

национално ниво - 4 т./на форум

международно ниво - 6 т./на форум

2.8. Рецензии, становища

Участие в университетски - 2 т./проект 



Брой, 

години
Точки

0

Незадово-

лителна

<279

<229

<149

<129

<59

<79

V. Препоръки на комисията по атестиране (ако е необходимо)

VI. Подписи на председателя и членовете на комисията, подпис на атестирания

Забеле

жка: 

3.1. Научно-преподавателски стаж - по 0,2 т. на година трудов стаж 

3.1. Научно-преподавателски стаж - по 0,2 т. на година трудов стаж 

в национални - 3 т.

в международни - 6 т.

Общ брой точки от 2. Научноизследователска дейност

H-index по Scopus - по 3 т.

Брой Точки

писмено и говоримо - по 2 т./език

само говоримо - по 1 т./език

3.3. Допълнителна квалификация

педагогически курс, проведена специализация, обучение в 

чужбина - 3 т.

Общ брой точки от 3. Професионален опит и квалификация

3. Професионален опит и квалификация

Критерии (дейности)

3.2. Владеене на чужд език

4. Други дейности и показатели съобразно спецификата на 

дейността в структурното звено

Други дейности и показатели съобразно спецификата на дейността в 

структурното звено, по критерии и показатели определени с решение на 

ЦАК по предложение на АК

>110 109-80

Общ брой точки от 4. Други дейности  и показатели 

съобразно спецификата на дейността в структурното звено
0

Професор >370 280-369

Доцент
>300 230-299

IV. Обща атестационна оценка на база брой събрани точки:

много добра, добра, незадоволителна

Небходими точки за атестационните оценки - съобразно спецификата на дейността 

в струтурното звено (определя се от комисията, след обобщаване на резултатите

от атестационните листове)

Изисквания за необходимия брой точки

Групи преподаватели Оценка/необходим бр. точки

Мн.добра Добра

Общ брой точки от 1. Учебно-преподавателска; 2. Научно-

изследователска; 3. Професионален опит и квалификация;

4. Други дейности и показатели съобразно 

спецификата на дейността в структурното звено

0

Секретар: ……………………….Дата …….

Стара Загора

Ръководител катедра: ………….

Подпис на атестирания:

Председател на комисията:

…………………….

Зам.председател:

…………………………..

Членове на комисията:

1. …………………………..

Главен асистент, старши преподавател >230 150-229

Асистент (на постоянен тудов договор)

Преподавател
>150 130-149

2………………………………..

……………………………

Преподавател
>90 60-89

Ст.преподавател


