
                                                                                                    

Правилник на комисията за разглеждане на документи при кандидатстване за 
редовна и задочна докторантура, и за участие в конкурси за академична 

длъжност

I. Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда дейността на комисията (1) за разглеждане на 

документи при: (1) кандидатстване за редовна и задочна докторантура; (2) конкурс 

за  академична  длъжност;  (3)  за  съблюдаване  на  критериите  и  изискванията  за 

научноизследователската  дейност,  и  за  научната  продукция  на  студентите, 

докторантите  и  преподавателите  в  Педагогичския  факултет  на  Пловдивския 

университет “Паисий Хилендарски”.

II. Oбщи положения за разглеждане на документи за участие в конкурс 

за редовна и задочна докторантура

Чл. 1. Документите за участие в конкурс за редовна и задочна докторантура, 

разглеждани от комисията са следните:

1. Молба за участие в конкурса.

2. Автобиография.

3. Диплома за завършена ОКС “бакалавър” и диплома за завършена ОКС 

“магистър”.

4. Комисията излиза с писмено становище пред декана.

III. Общи положения за разглеждане на документи при кандидатстване 

за академична длъжност

Чл.  1.  Документите  за  заемане  на  академичната  длъжност  “асистент”, 

разглеждани от комисията са следните.

1. Комплектът  документи  на  кандидата  за  назначаване  на  академичната 

длъжност  “асистент”  да  съдържа:  молба  до  ректора;  автобиография; 

дипломи  за  образователно-квалификационна  степен  бакалавър  и 

магистър;  сертификати  за  завършени  квалификационни  курсове  или 

други форми на продължаващо обучение, ако има такива, документ за 

текущо обучение за ОКС “доктор” (задочна форма или на самостоятелна 

подготовка), ако участва в него, документ за завършена доктурантура с 



право на защита,  ако има такава; диплом за образователната и научна 

степен “доктор”, ако има такъв;  медицинско свидетелство; свидетелство 

за  съдимост;  удостоверение за  стаж по специалността,  ако  има такъв; 

списък  на  публикации,  изобретения  и  други  научно-приложни 

разработки.

2. При  участие  на  повече  от  двама  кандидати,  комисията  излиза  със 

становище  за  приоритетно  назначаване  на  кандидат,  който 

удовлетворява следните критерии по реда на тяхната важност:

2. 1. Представяне на диплом за завършена образователна и научна степен 

доктор, ако има такъв.

2. 2. Представяне на документ за завършена доктурантура с право на защита 

по професионалното направление за което кандидатства, ако има такава. 

2. 3. Представяне на документ за текущо обучение за ОКС “доктор,” задочна 

форма или на самостоятелна подготовка, ако участва в него.

2. 4. Представяне на дипломи за ОКС “бакалавър” и “магистър” в областта 

на  професионалното направление, за което кандидатства.  

3. Ако кандидатът не представи документ по критерий 2.4., решението за 

назначение се  взема     от ректора, съгласувано с мнението на декана по писмено 

становище от комисията.

Чл. 2.  Документите за заемане на академичната длъжност "главен асистент, 

разглеждани от комисията са следните.

1.  Молба  за  допускане  до  конкурса;  автобиография;  диплом  за 

образователната  и  научна  степен   “доктор”;  медицинско  свидетелство; 

свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв; 

списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки. 

1. 1. За предпочитане е кандидатът да има ОНС “доктор” от областтта на 

професионалното направление за което кандидатства.

3. Комисията излиза писмено със становище за допускане на кандидатите до 

участие в конкурса.

Чл. 2. Комисията разглежда документите за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” при следните условия:



Кандидатите да са придобили образователна и научна степен "доктор" или 

научната степен “доктор на науките” (ако имат такава).

1. За  не  по-малко  от  две  години:  а)  да  са  заемали  академична  длъжност 

"асистент", "главен асистент", или б) да са били преподаватели, включително 

хонорувани,  или  членове  на  научноизследователски  екип  в  същото  или  в 

друго  висше  училище  или  научна  организация,  или  в)  да  са упражнявали 

художественотворческа дейност, или г) да са били специалисти от практиката 

и да имат доказани постижения в своята област. 

2. Да  са  представили  научни  публикации   по  вътрешните  изисквания  на 

факултета,  които да са публикувани с ISBN или в специализирани научни 

издания  с  ISSN  или  с  доказателства  за  съответни  на  тях 

художественотворчески постижения в областта на изкуствата, а всички те да 

не  повтарят  представените  за  придобиване  на  образователната  и  научна 

степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките".

3. Осигуряване  на  съответната  преподавателска  или  изследователска 

натовареност, съгласно съответния правилник на висшето училище.

4. За  предпочитане  е  образователна  и  научна  степен  "доктор"  или  научната 

степен  “доктор  на  науките”  (ако  има  такава)  да  са  по  професионалните 

направления, по които е обявен конкурсът.

5. Комисията излиза със становище за допускане на кандидатите до участие в 

конкурса.

Чл. 3. Комисията разглежда документите за участие в конкурс за заемане на 

академичната длъжност “професор” при следните условия:

1.Да са придобили образователна и научна степен "доктор" или научната степен 

“доктор на науките” (ако имата такава).

2.Да са заемали академичната  длъжност "доцент" в същото или в друго висше 

училище или научна организация за не по-малко от две академични години или 

не по-малко от пет години а да са били преподаватели, включително хонорувани, 

или  членове  на  научноизследователски  екип  в  същото  или  в  друго  висше 

училище  или  научна  организация,  или  б)  да  са  упражнявали 



художественотворческа дейност, или в) да са били специалисти от практиката и 

да имат доказани постижения в своята област.

3.Да са представили научни публикации  по вътрешните изисквания на факултета, 

които да са публикувани с ISBN или в специализирани научни издания с ISSN, 

или с доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в 

областта на изкуствата, а всички те да не повтарят представените за придобиване 

на  образователната  и  научна  степен  "доктор",  за  придобиването  на  научната 

степен  "доктор  на  науките"   (ако  има  такава)  и  за  заемане  на  академичнта 

длъжност “доцент”.

4.Да  са  представили  други  оригинални  научноизследователски  трудове, 

публикации,  изобретения  и  други  научни  и  научно-приложни  разработки  или 

художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност.

5.Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност "доцент", те трябва да 

представят  още  един  публикуван  монографичен  труд  или  равностойни 

публикации,  освен  изискваните  във  вътрешните  правила  на  факултета  в 

специализирани  научни  издания  или  съответни  на  тях  доказателства  за 

художественотворчески  постижения  в  областта  на  изкуствата,  които  да  не 

повтарят  представените  за  придобиване  на  образователната  и  научна  степен 

“доктор” и научната степен “доктор на науките”.

6.Осигуряване на съответната преподавателска или изследователска натовареност, 

съгласно съответния правилник на висшето училище.

7.За предпочитане е образователна и научна степен "доктор" или научната степен 

“доктор”  (ако има такава) да са по професионалните направления, по които е 

обявен конкурса.

8.Комисията излиза с писмено становище за допускане на кандидатите до участие 

в конкурса.


