
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

(Приети с решение на ФС на БФ, протокол № 246/12.07.2019 г.) 

I.Допълнителни изисквания за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ 

1. Кандидатът да е автор или съавтор на минимум 2 (две) учебни помагала по 

съответното направление и специалност на обявения конкурс; 

2. Кандидатът да е осъществил ръководство на най-малко 5 (пет) успешно 

защитили дипломанти по съответното направление на конкурса;  

3. Кандидатът да представи документ за най-малко 5 (пет) години 

преподавателски трудов стаж; 

4. Кандидатът да е участвал в поне 2 (два) научни проекта; 

5. Кандидатът да има административен опит (за последните 5 години) поне в 

една от изброените по-долу дейности: 

 Участие в подготовка и процедури по акредитация; 

 Участие в дейности по осигуряване на качеството на обучението; 

 Участие в подготовка на кандидатстудентска кампания;  

 Участие в административни дейности, като комисия по атестация, етична 

комисия и др.;  

 Други дейности. 

 

II.Допълнителни изисквания за заемане на академичната длъжност 

„професор“ 

1. Кандидатът да е автор или съавтор на минимум 1 (един) учебник по 

съответното направление и специалност на обявения конкурс; 

2. Кандидатът да е осъществил ръководство или съръководство на най-малко 2 

(двама) успешно защитили докторанти по съответното направление на 

конкурса;  

3. Кандидатът да представи документ за най-малко 10 (десет) години 

преподавателски трудов стаж; 

4. Кандидатът да е бил ръководител на поне 1 (един) научен проект (минимум 

национален); 



5. Кандидатът да има организационен и административен опит (за последните 

10 години) поне в една от изброените по-долу дейности: 

 Участие в подготовка и процедура по акредитация; 

 Участие в дейности по осигуряване на качеството на обучението; 

 Участие в дейности по изготвяне и актуализиране на учебна 

документация; 

 Участие в административни дейности, като комисия по атестация, етична 

комисия и др.;  

 Участие в подготовка на кандидатстудентска кампания;  

 Участие в редакционна колегия на списания; 

 Други дейности. 

 

 

12.07.2019 г.                                     Декан:  

                                                                 (Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) 

 


