Преподавател:………………………………………………….. (име и фамилия, катедра)
Подпис:…………………

Формуляр
за самооценяване и оценяване на научната и научноорганизационна дейност във Филологическия факултет
Общо по
Вид дейност
Брой точки
позиции
за отделна
Общо
дейност
Бр.
А. Научноизследователска дейност

точки

1. Защитена дисертация или хабилитация
2. Издадена монография
3. Издадена монография в съавторство – общо точки за целия колектив
4. Издаден учебник
5. Издадено учебно помагало
6. Публикувана студия (текст от 20 до 100 страници)
7. Публикувана статия в международно списание или сборник
8. Публикувана статия в национално списание (сборник) и Научни трудове на
Пловдивския университет
9. Публикуване на статия в списание с редколегия
10. Участие в международен научен форум с публикувано резюме
11. Участие в международен форум без публикация
12. Участие в национален форум с публикация на резюме
13. Участие в национален форум без публикация

15
20
20
15
10
10
10
7
7
5
3
3
2

Б. Научноорганизационна дейност
1. Участие в организационен комитет на научен форум във Факултета, в това
число и подготовка на научната програма
2. Ръководител на научно заседание в секция
3. Участие в жури на докторантска (студентска или ученическа) научна сесия

10
3
3

Сумирани точки по дейности:











ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА
Периодът за отчитане е 1 април 2014 – 31 март 2015.
Преподавателят предава листа на ръководителя на катедра.
Ръководителят на катедра има право да коригира общия брой точки с плюс или минус 15% с
кратка мотивация на корекцията.
Деканът обобщава направените предложения от катедрите и разпределя наличните средства
пропорционално на общия брой точки за факултета.
Обобщеният списък се внася от Декана на факултета до Ректора за одобрение и издаване на
заповед за допълнително трудово възнаграждение.
Не се отчитат дейности, които са заплатени по друга линия. (Напр. финансиране на издание от
проект; отличие, придружено с парична награда и подобни).
Език различен от родния, се счита за чужд.
Международен форум е всеки, в който най-малко три чужди страни участват със свои
представители.
Публикации под печат не се включват в начисляването на точки.

Няма да получат допълнително трудово възнаграждение преподаватели, които:
o

нямат регистрация на учебната заетост в интернет страницата на университета на адрес Регистриране
на преподавателска заетост. Срок 31.03.2015.

