
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

Оценка по документи 

 
 

Критерий Точки 
за 

брой 

Макс. 
точки 

1 Публикации (за периода 09.2021 г. – 09.2022 г.)   

 1.1. Монография  (/n брой авторите) 4 4 

 1.2. Студия  (/n брой авторите) 2 2 

 1.3. Статия (вкл. в сборник от конференция) (/n брой 
авторите) 

1 2 

2 Конференции (за периода 09.2021 г. – 09.2022 г.)   

 2.1. Международни  2 2 

 2.2. Национални  1 1 

3 Проекти (за периода 09.2021 г. – 09.2022 г.)   

 3.1. Международни  3 3 

 3.2. Национални   2 2 

 3.3. Университетски 1 1 

4 Специализации (за периода 09.2021 г. – 09.2022 г.)   

 4.1. Дългосрочни  (над 30 дни) 2 2 

 4.2. Краткосрочни (10-30 дни) 1 1 

 

Максимум 20 точки 

Вземат се предвид  тези от включените в списъка с научна продукция единици, които 

са най-тясно свързани с темата на проектното предложение и са реализирани в 

периода   30.08.2021 г. – 30.08.2022 г. 

 

Забележка:  Максималните точки са по отношение на общия сбор. В случай, че по 

някой компонент кандидатът няма точки, но по друг има над максималния за 

компонента, те могат да бъдат отразени. 

  



  

 

 

Оценка на проектното предложение 

 

 Критерий  

1 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ПРОБЛЕМА (0-15 т.) 

 

 Актуалност на научната проблематика (от 0 до 5 т.) 

 Оригиналност на целта на научното 
изследване 

(от 0 до 5 т.) 

 Съответствие с целите на програмата, 
приоритетните научни области и научния 
профил на ФНОИ 

(от 0 до 5 т.) 

2. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (0-20 т.)  

 Актуалност и релевантност на теоретико-
методологичната рамка 

(от 0 до 5 т.) 

 Реалистичност на поставената цел с оглед на 
времевите рамки на договора 

(от 0 до 5 т.) 

 Предходни изследвания и компетентност на  
изследователя в научната област 

(от 0 до 5 т.) 

 Работна програма на проекта (от 0 до 5 т.) 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ (0-45 т.)  

 Публикация в научно издание с импакт фактор 
(Web of Science) или импакт ранг (Scopus) 

20 т. 

 Публикация в научно издание, реферирано в 
Web of Science или Scopus без импакт фактор 
или ранг 

15 т. 

 Публикация в пълен текст в нерефериран в 
Web of Science или Scopus сборник на 
конференция или списание) 

5 т. 

 Представяне на художествено-творчески 
продукт или публикация   

15 т. 

 План за широко разпространение на проекта   5 т.  

 Приложимост на изследователския проект в 
преподавателската работа на кандидата в СУ 

10 т.  

Максимум 80 точки 

Класират се предложения, получили минимум 50 точки, които нямат индикатор с по-

малко от 3 точки 

* Планираното участие в конференция се отчита в края на договора с представен 

доклад, ако конференцията се е състояла в рамките на срока на договора  или с 

резюме, одобрено за участие, ако конференцията ще се състои след приключване 

на срока на договора 

** Планираното публикуване на статия се отчита в края на договора с текст на 

статия, приета за публикуване в периодично научно издание. 

 


