
Приложение 10 

П Р О Т О К О Л 

за допускане до конкурс за заемане на академична длъжност „професор” –                                                     

медико-клинична област 

на……………………………………………………………………………………………….. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

1. европейски формат автобиография        

2. копие на диплома за образователната и научна степен „доктор”/„доктор на науките”/  

3. доказателство за заемане на академичната длъжност „доцент”     

4. копие на документ/свидетелство за придобита специалност по съответното 

професионално направление само за регулирани медицински професии     

5. медицинско свидетелство           

6. свидетелство за съдимост          

7. удостоверение за стаж по специалността (копие на трудова книжка)    

8. удостоверение от последната месторабота за преподавателска дейност и учебна                  

натовареност, включително и на хонорар, от предходните 5 академични години   

9. списък на публикациите и участията в научни форуми съобразно изискванията на                            

МФ, София             

10. копия на публикациите в специализирани научни издания (статии,монографии,                               

учебни помагала)           

11.публикувани учебни материали – учебници, сборници, ръководства и др.,                                   

разработени от кандидата          

12. доказателства за участие в научни проекти        

13. списък на защитилите докторанти под негово ръководство и копия от авторефератите                           

им, включително справка за назначени на преподавателски позиции във висше училище                           

или научна организация негови докторанти        

14. служебна бележка за специализантите под негово ръководство     

15. служебна бележка за работа по учебна програма или курс на преподаване във 

висше училище           

16. извънаудиторни занятия - споделяне на опита в преподаването и курсовете и 
супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа 
среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване 

на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език    

17. създаване на научна група от преподаватели; авторитетни отзиви; създаване на 
ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в                                

чуждестранни университети          



18. списък на участията в научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми), с                                        

копие на заглавната страница и резюмето от книжката с резюмета на форума   

19. списък с цитирания (разглеждат се само публикации в специализирани научни 
издания) и резюмета на трудовете с които се кандидатства (на хартиен и                                              

електронен носител)           

20. справка за участия в редколегии, членство в авторитетна творческа и/или 
професионална организация в съответната научна област, рецензии, публикации 

с обществено значение и др. постижения с подпис на кандидата     

21. авторска справка на научните приноси на трудовете      

                                                                           ИЗИСКВАНИЯ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Общ брой публикации          ........    50   

 С импакт фактор  ........    10   

Цитирания     ........   50   

Докторанти     ........     2   

 

Кандидатът  ОТГОВОРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ на изискванията и СЕ ДОПУСКА/НЕ СЕ ДОПУСКА до конкурса 

Мотиви…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

КОМИСИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ: (назначена със Заповед №…..………/……..…….. на Ректора на МУ, София) 

 

   Председател:   Декан на МФ, МУ-София  

                               ………………………………..…… 

   Членове: Ръководител Катедра: 

                                ………………………………..…… 

     Хабилитиран преподавател                                                                                                

                  (професор/дмн по направлението  )                      ………………………………..…… 
 

     Член на Атестационна комисия (КТААС):                                                               

                                ………………………………..…… 

     Член на Атестационна комисия (КТААС):                                                               

                                ………………………….…………. 

     Юрист:                                                                  

                                       ………………….……….…………. 

 

 

 


