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Катедра:..............................................................................................

АТЕСТАЦИОНЕН ЛИСТ
Атестацията се извършва на базата н асамооценка. Необходимите точки за
крайните атестационните оценки, съобразно спецификата на дейността в
структурното звено се определят от комисията след обобщаване на резултатите от
атестационните листове на всички атестирани.
І. 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 предходно атестиране.............................................г.
6. Дата на раждане ...................................
7. Заемана административна длъжност..................................................................................
ІІ. Оценка и препоръка от предхождащата атестация
1. Оценка по видове дейности
1.1. Учебно-преподавателска
1.2. Научно-изследователска
1.3. Професионален опит и квалификация
1.4. Други дейности (клинични) и показатели, съобразно спецификата на дейността в
структурното звено.
III. Резултати от атестирането по видове дейности:
1. Учебно-преподавателска дейност:
1.1. Качество на преподавателската дейност се оценява съобразно длъжностната характеристика,
мнението на катедрения съвет, мнението на студентите и посочените по-долу показатели:

Критерии

Много
добра
Добра
(отлична

Незадо
Задово
волите Получени
лителна
точки
лна

1

Оценка на катедрения съвет за качеството
на преподавателската дейност.

8

6

4

2

2

Оценка на студентите за качеството на
преподавателската дейност.

8

6

4

2

3

Мнение на катедрения съвет, съвета на
колежа или филиала за изпълнение на
служебните задължения и способност за
работа в колектив, академично поведение.

6

4

2

0

Сума точки от 1.1. Качество на преподавателската дейност

0

1.2. Изпълнение на нормативната учебна заетост съобразно Колективния трудов
договор: по 0,06 т за всеки процент изпълнение.

Учебни години

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Среден норматив, изпълнени, процент
и Сума точки от 1.2. Изпълнение на
нормативната учебна заетост

Учебна заетост, ч
Нормати Изпълн
в, ч
е-ние, ч Процент Точки
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.3.Други дейности свързани с учебния процес
Критерии (дейности)
Брой
1.3.1.Брой преподавани дисциплинипо 2 т/дисциплина
1.3.2.Издадени учебници и др. учебни материали

Учебници – по 6 т./ учебник
Ръководства – 3 т./ръководство
Наръчници и др. учебни помагала, – по 2
т./всяко помагало
1.3.3.Участие в комисии:
За Държавни изпити: – 2 т/комисия

Точки

0

По конкурсни изпити за асистенти,
докторанти и докторантски минимуми и в
комисии за придобиване на специалност–
по 3 т/комисия
За защити на стажове и практики 1т/комисия
По учебна дейност на ниво факултет,
университет: по 2 т / комисия.
По акредитация, атестация- по 3 т. /
комисия
1.3.4.Ръководство на групови стажове, практики и на
дипломанти, стажанти, специализанти - съобразно
спецификата.
На групови стажове и практики
–съобразно спецификата : по-2 т/за
всеки
На дипломанти, стажанти,
специализанти – съобразно
спецификата: – по 2 т/човек
1.3.5.Участие в разработването на нови учебни
програми и нови учебни дисциплини- съобразно
спецификата:
Учебни програми за ОКС
"Професионален бакалавър" и
"Бакалавър" по 2 т/програма;
Учебни програми за ОКС Магистър по 4
т/програма
Въведени нови учебни дисциплини –
съобразно спецификата: - по 4 т/
дисциплина
1.3.6.Изнесени лекции в други Университети - съобразно
спецификата:
в страната - 4 т.
в чужбина – 8 т
1.3.7. Проведено обучение на чужд език:
На пълен лекционен курс – по 10 т;
На пълен курс за практически занятия- по
8 т.
Общ брой точки от 1.3. Други
дейности свързани с учебния процес
0
Общ брой точки от 1.Учебнопреподавателска дейност (1.1.+1.2+1.3)
2. Научноизследователска дейност :
Критерии (дейности)

0

Брой

Точки

2.1.Участие в организирането и провеждането на научни или
други престижни за Университета структурните звена
форуми или изяви на регионално, национално или
международно ниво:
регионално ниво - 2т;
национално ниво – 4 т;
международно ниво – 6т.
2.2.Брой научни публикации след последната
атестация с приложен списък както следва, бр.
Монографии – по 8 т/ монография;
Публикации в чуждестранни списания
с ИФ 6 т/статия
Публикации в чуждестранни без импакт
фактор, реферирани списания
– 4 т/ статия
Публикации в български списания
с импакт фактор– 5 т/ статия;
Публикации в български списания без
импакт фактор, реферирани списания – 2
т/статия
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
2.3.Брой цитирания :
В чуждестранни научни списания
с ИФ – 4 т/статия
В чуждестранни научни списания
без ИФ – 2 т/ статия
В български научни списания с импакт
фактор– 4 т/ статия;
В български научни списания без импакт
фактор – 2 т/статия
В сборници от конгреси, конференции:
– 1 т /статия
В дисертации, монографии и книги:
в чужбина – 3 т /статия
В дисертации, монографии и книги:
в страната – 1 т /статия

2.4.Защитена дисертация:
За ОНС «Доктор» - 10 т.
За НС «Доктор на науките»- 15 т.
2.5.Ръководство на индивидуални или групови
научни проекти:
Международни - 6 т./проект

Национални - 4 т/ проект
Университетски -2 т./ проект
2.6.Участие в индивидуални или групови научни
проекти:
Международни - 3 т./проект
Национални - 2 т/ проект
Университетски -1 т./ проект
2.7.Защитили докторанти, дипломанти, специализанти в
периода между двете атестации - съобразно спецификата :
Защитили Докторанти:
български - по 6 т.
чуждестранни- по 15 т
Защитили дипломанти:
ОКС "Магистър":
български - по 4 т
чуждестранни- по 8 т
ОКС «Бакалавър»:
български - по 3 т
чуждестранни - по 5 т.
Специализанти (без обучаващите се
по СДК):
български - по 3 т/програма
чуждестранни - по 6 т./програма
2.8.Участие в научни форуми , конгреси, симпозиуми,
конференции с изнесени доклади или постери
(съобразно спецификата):
регионално ниво – по 2 т/форум
национално ниво – по 4 т/форум
международно ниво - по 6 т/форум
2.9.Рецензии, становища
Рецензии на дисертации за научни
степени и в конкурси за академични
длъжности:по 4 т. на рецензия;
Становище по дисертации за научни
степени и в конкурси за академични
длъжности :по 2 т. на становище
Рецензии на научни публикации:
на чужд език – 2 т/ рецензия
на български език – 1 т/ рецензия
Рецензии на научнизследователски
проекти и отчети – 1т/ проект (отчет)
Рецензии на дипломни работи: по 1
т/рецензия
2.10.Участие в редколегии на научни списания:

в чуждестранни списания – 4 т /
редколегия
в български списания – 2 т / редколегия
2.11. Участие в експертни съвети или експертни
комисии:
в експертен съвет- по 4 т/съвет
в комисия (вкл. съдебни)- по 2 т/комисия
2.12.Записване на асистенти в
докторантура – 4 т
2.13.Изнесени доклади по покана - съобразно
спецификата:
в страната – 2 т/доклад;
в чужбина – 4 т/доклад
2.14.Членство в национални и международни научни
организации - съобразно спецификата :
в национални – 2 т;
в международни -4 т.
Общ брой точки от 2. Научноизследователска
#######
дейност
3.Професионален опит и квалификация
Критерии (дейности)
3.1.Научно преподавателски стаж - по
0,2 т. на година трудов стаж
3.2.Владеене на чужд език:
писменно и говоримо – по 2 т./език;
само говоримо – по 1 т/език
Критерии (дейности)
3.3.Допълнителна квалификация:

Брой,
Точки
години

Да/не

Точки

педагогически курс; проведена
специализация; обучение в чужбина – 3 т.
компютърни умения – 2 т
Общ брой точки от 3. Професионален
опит и квалификация

Други дейности

4.
Клинично-диагностична
Участие в СДО/СДК
Разработване на учебна програма за
дългосрочна специализация - по 2 т.

0

Много
добра

Незадо
Добра волите Точки
лна
8
6
0

Разработване на учебна програма за
краткосрочна специализация - по 1 т.
Ръководство на дългосрочна
специализация - по 3 т.
Ръководство на краткосрочна
специализация - по 1 т.
Изнесени лекции, лектории и семинари по
университетски, национални и европейски
програми - по 1 т.
Рецензии на дипломни работи - по 1 т.
Участие в държавна изпитна комисия - по
1 т.
Индивидуални експертни практики
Общ брой точки от 4. Други дейности и
показатели съобразно спецификата на
дейността в структурното звено.

0

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.

#######

5. Обща атестационна оценка на база брой събрани точки:
мн. добра, добра, незадоволителна:
Необходими точки за атестационните оценки- съобразно спецификата
на дейността в структурното звено (определя се от комисията, след
обобщаването на резултатите от атестационните листове).
*Преподавателите, които имат по-малко от изискуемите години за атестиране, попълват
показателите за съответните години. При оформянето на окончателната оценка комисията
променя получения брой точки специфично за съответния брой години.
Изисквания за необходим брой точки за преподавателите
Групи преподаватели
Оценка/необходим брой точки
Мн.
Добра

Професор

> 130

Доцент
Главен асистент

>100
>70

Незадов
Добра олителн
а

100129
70-99
40-69

<100
<70
<40

Асистент (стаж над 1 година)
Преподавател
Ст. преподавател

>45

30-44

<30

6.Препоръки на комисията по атестиране (ако е необходимо)
7. Подписи на председателя и членовете на комисията, подпис на атестирания
Подпис на атестирания:
/................................./

Председател на комисията:
/ ......................................................../
Зам. председател:
/.........................................................../

Дата: ........................
Гр. Стара Загора

Членове на комисията:
1……………………………………………………………
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
5…………………………………………………………..
6…………………………………………………………..
7………………………………………………………….
8………………………………………………………….
9………………………………………………………….
Секретар……………………………………………….

Ръководител катедра………………………………………………………

*Забележка. Атестирането се извършва въз основа на самооценка(чл. 10 от
Правилник за атестиране на академичния състав при Тр.У.).
Подаването на невярна информация при самооценката е основание за повторна
атестация и търсене на административна отговорност (чл. 11 от Правилник за
атестиране на академичния състав при Тр.У.).

