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ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ  
«ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС» 

 
 
 

На 17.11.2009 г. Факултетният съвет при Биологически факултет на 
ПУ «Паисий Хилендарски» взе решение да присъжда на изявени свои 
преподаватели почетното звание «Професор Емеритус». Предложените 
кандидати за присъждане на това звание трябва да отговарят на определени 
критерии, които са аналогични с тези в Европа и САЩ. 

 
 
 
Критерии за присъждане на почетното звание «Професор 

Емеритус»: 
 

1. Предложеният кандидат за почетното звание «Професор Емеритус» 
трябва да се е пенсионирал в Биологически факултет на ПУ «П. 
Хилендарски». 

2. Кандидатът да притежава научното звание «Професор». 
3. Кандидатът да е работил минимум 25 години в областта на 
образованието. 

4. Кандидатът да е работил минимум 10 години в Биологически 
факултет на ПУ «П. Хилендарски». 

5. Кандидатът да е показал високи постижения в областта на 
науката и обучението, което се доказва с научни публикации, 
издадени учебници и учебни помагала, разработени учебни 
програми, създадени лаборатории, научни колективи, участия в 
редакционни колегии и др. 
 
Предложение за присъждане на почетното звание «Професор 

Емеритус» може да бъде направено от всеки член на Факултетния съвет 
към Биологически факултет на ПУ «П. Хилендарски» или от инициативна 
група на преподаватели в Биологически факултет, като за целта бъде 
изготвена подробна справка за постиженията и приносите на 
съответния кандидат. Предложенията се обсъждат на заседания на 
Факултетния съвет при Биологически факултет. 

Присъждането на почетното звание «Професор Емеритус» става с 
решение на Факултетния съвет при Биологически факултет след тайно 
гласуване и положителен вот на 2/3 от всички присъстващи членове. 

Присъденото почетно звание «Професор Емеритус» се удостоверява 
със специален документ, издаден от Биологически факултет на ПУ «П. 
Хилендарски». 
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Привилегии на носителите на почетното звание  
«Професор Емеритус»: 

 
Носителите на почетното звание «Професор Eмеритус» към 

Биологически факултет на ПУ «П. Хилендарски» се ползват със следните 
привилегии:  
 

- Могат да бъдат канени да изнасят лекции и да провеждат семинари в 
съответната научна област. 

- Могат да бъдат канени да участват в различни комисии към 
Биологически факултет при разглеждане на учебни или 
организационни въпроси. 

- При активна научно-изследователска дейност (текущи проекти, 
ръководство на докторанти и др.) може да им се предоставя работен 
кабинет, ако материалната база на Биологически факултет го 
позволява. 

- Могат да използват името на Биологически факултет при 
публикуване на научни статии, издаване на учебни помагала, както и 
при кандидатсване за външно финансиране на научно-
изследователски проекти. 

- Имената им да присъстват в официалните каталози и web-страницата 
на Биологически факултет, като имат право да запазят своя е-mail 
адрес и лична web-страница. 

- Могат да бъдат канени на официални публични мероприятия, 
организирани от Биологически факултет. 

 
 
17.11.2009 г. 
гр. Пловдив 

 


