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Условия и ред за заемане на академичната длъжност „професор”
Академичната длъжност „професор” се заема въз основа на конкурс и
избор.
Кандидатите за заемане на академична длъжност „професор” трябва да
отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен „доктор”;
2. да са заемали академичната длъжност „доцент” в ИУ – Варна или друго
висше училище или научна организация не по–малко от две академични години
или да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на
научноизследователски екипи в ИУ – Варна или друго висше училище или
научна организация не по-малко от пет години;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни
публикации в специализирано научно издание, което да не повтаря тези за
придобиване на образователната и научна степен „доктор”, на научната степен
„доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност „доцент”;
4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове,
публикации и други научни и научно-приложни разработки, които се оценяват
по съвкупност;
5. да са осъществили или осъществяват ръководство на докторанти.
Кандидатите за заемане на академичната длъжност „професор” подават в
отдел „НИДД” следните документи:
1. заявление по образец за допускане до конкурса;
2. копие от обявата на конкурса в „Държавен вестник”
3. автобиография (CV) по образец;
4. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователна и
научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”;
5. свидетелство за академичната длъжност „доцент” или друга заемана
академична длъжност;
6. справка за учебна натовареност за последните 2 години като доцент или
за последните 5 години като преподавател, включително хоноруван или член на
научноизследователски екип;
7. списък на научните трудове по образец;
8. научни трудове по конкурса, включително учебници и учебни пособия;
9. резюмета на научните трудове по т. 8 на хартиен и електронен носител.
10.протокол от проведено обсъждане на монография или равностойни
публикации в първично звено;
11. справки за публикации, че са включени в системи за индексиране,
рефериране и оценяване, включително в Scopus (Web of Science);

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
9002 Варна  бул. ”Княз Борис I” 77  Телефон 052 643 360  Телефакс 052 643 365  www.ue-varna.bg

12. справка за научните и научно-приложните приноси;
13. справка за цитирания по образец, включително справка за h-index
(citation index);
14. справка за ръководство и успешно защитили докторанти по образец;
15. други документи, удостоверяващи учебна и научноизследователска
дейност;
16. декларация за оригиналност по образец.
В случаите, когато кандидатите за заемане на академичната длъжност
„професор” не са на основен трудов договор в ИУ – Варна представят и
медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.
Документите по ал. 1 се подават в осем екземпляра – по един за всеки член
на журито и един за отдел „НИДД”.
Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор” се провежда от
седемчленно научно жури.
Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия назначена със
заповед на ректора на ИУ – Варна.
Монографичният труд трябва да отговаря на следните изисквания:
1.да е публикуван в специализирано научно издателство;
2. да е обсъден в специализирано първично звено по смисъла на § 1, т. 6 от
ЗРАСРБ;
3. да е рецензиран от две хабилитирани лица;
4. да съдържа теоретично обобщение и решение на голям научен или
научно-приложен проблем на високо съвременно равнище.
Под равностойни публикации следва да се разбира поне четири
самостоятелни научни студии или самостоятелни глави в монографии в
специализирани научни издателства и обем не по-малко от 12 издателски коли.
Другите научноизследователски трудове трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. не по-малко от една научна студия, не по-малко от десет научни статии и
не по-малко от шест научни доклада;
2. поне шест публикации по т. 1 да са включени в системи за индексиране,
рефериране и оценяване, от които поне една в Scopus (Web of Science);
3. не по-малко от шест цитирания, включително h-index не по-малък от
единица (респективно citation index не по-малък от единица);
Другите научни и научно-приложни разработки включват участие в поне
един научноизследователски проект;
Изискването за ръководство на докторанти, включва ръководството на поне
двама докторанти (научен ръководител за докторанти редовна и задочна форма
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или научен консултант за докторанти на самостоятелна подготовка) от които
поне един успешно защитил докторант.
Научното жури взема предвид и следните допълнителни показатели:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработването на учебни
програми и лекционни курсове; преподаване на чужд език; осигуряване на
учебни практики извън ИУ-Варна и други;
б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по
разработени от кандидата лекционни курсове;
в) работа със студенти и докторанти;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) участия с доклади на международни и национални научни форуми;
членство в авторитетна научна организация, създаване на ново научно
направление и други;
б) научни и научно-приложни разработки;
в) други публикации (печатни и електронни) .
Научното жури класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага за
избор от ФС.

