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АТЕСТАЦИОННА КАРТА

за учените от Института по философия и социология при БАН, 
2020 г.

Име, презиме, фамилия

Научна степен

Научно звание

Секция

Период на атестация




І. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Показатели за оценка
Брой



A
Оценъчни точки за единица
В
Общ брой точки

АхВ
1.1. Научни публикации



1.1.1. Монография, публикувана в международно издателство 

200/бр.


1.1.2. Монография в чужбина 

150/бр.


1.1.3. Монография в България на английски език или на някой от приетите международни езици 

100/бр.

1.1.4. Монография на български език

80/бр.

1.1.5. Второ допълнено издание на монография на български език 

40/бр.

1.1.6. Второ преработено издание на монография на български език 

50/бр.

1.1.7. Публикация в списание с ISI импакт-фактор и/или със SJR ранг 

50/бр.

1.1.8. Статии в електронни издания като Stanford Encyclopedia of Philosophy, Internet Encyclopedia of Philosophy и др. от този ранг.

30/бр.

1.1.9. Публикация в чуждестранно или международно индексирано/реферирано списание и/или отчет по международен договор, публикуван на институционален сайт 

35/бр.

1.1.10. Публикация в чуждестранно нереферирано списание

20/бр.

1.1.11. Студия в индексирано/реферирано национално списание и/или самостоятелно издание с рецензии

20/бр.

1.1.12. Студия на чужд език в национални индексирани/реферирани списания

30/бр.

1.1.13. Студия в национално нереферирано списание или самостоятелно издание без рецензии

15/бр.

1.1.14. Публикация в тематичен сборник, издаден от международно издателство

40/бр.

1.1.15. Студия в тематичен сборник, издаден на чужд език 

30/бр. 

1.1.16. Студия в тематичен сборник на български език

15/бр.


1.1.17. Статия в индексирано/реферирано национално списание

15/бр.

1.1.18. Статия на чужд език в национални индексирани/реферирани списания

20/бр.

1.1.19. Статия в национално нереферирано списание

10/бр.

1.1.20. Статия на чужд език в национално нереферирано издание

15/бр.

1.1.21. Доклад, публикуван в сборник трудове от международна конференция

20/бр.

1.1.22. Доклад, публикуван в сборник трудове от национална конференция с международно участие

15/бр.

1.1.23. Статия в тематичен сборник, издаден на чужд език и/или доклад, публикуван в сборник трудове на чужд език 

20/бр. 

1.1.24. Статия в тематичен сборник на български език и/или доклад, публикуван в сборник трудове от национална конференция 

10/бр.


1.1.25. Научно съобщение в списание или сборник (притежаващи съответно ISSN или ISBN)

3/бр.


1.1.26. Други дейности



1.2. Научни форуми (конференция, конгрес и др.) – изнесени, но непубликувани 



1.2.1. Пленарен доклад на международен форум

15/бр.

1.2.2. Доклад/презентация на международен форум

10/бр.

1.2.3. Постер на международен форум

5/бр.

1.2.4. Пленарен доклад на национален форум с международно участие

8/бр.

1.2.5. Доклад/презентация на национален форум с международно участие

6/бр.

1.2.6. Пленарен доклад на национален форум

6/бр.

1.2.7. Доклад/презентация на национален форум

4/бр.

1.2.8. Постер на национален форум

3/бр.

1.2.9. Доклад (лекция) на семинар, кръгла маса, уъркшоп и др. в чуждестранен университет или институт 

8/бр.

1.2.10. Доклад (лекция) на семинар, кръгла маса, уъркшоп у нас

3/бр.

1.2. 11. Други дейности




1.3. Научни проекти



1.3.1. Ръководител на научен проект, финансиран от външни за България източници (№ на договора)

30/год.

1.3.2. Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници

12/год.

1.3.2.а. Участник в проект по програми за мобилност (например по Еразъм+) и други подобни

5/год.

1.3.3. Ръководител на научен проект, финансиран от български източници (без БАН)

20/год.

1.3.4. Участник в научен проект, финансиран от български източници (без БАН)

8/год.

1.3.5. Ръководител на научен проект по ЕБР

12/год.

1.3.6.Участник в научен проект по ЕБР

5/год.

1.3.7. Ръководител на колективен планов проект на БАН, завършен в срок, приет за завършен от НС, непубликуван и различен от външен проект

10/год.

1.3.8. Индивидуален планов проект на БАН, завършен в срок, приет за завършен от НС, непубликуван и различен от друг проект и/или участник в колективен планов проект на БАН, завършен в срок, приет за завършен от НС, непубликуван и различен от друг проект

7/год.

1.3.9. Ръководител на колективен планов проект на БАН  с неизтекъл срок, непубликуван и различен от друг проект

3/год.

1.3.10. Участник в индивидуален планов проект на БАН с неизтекъл срок, непубликуван и различен от друг проект и/или участник в колективен планов проект на БАН с неизтекъл срок, непубликуван и различен от друг проект

2/год.

1.3.11. Спечелен индивидуален проект, финансиран от чуждестранна или международна институция 

5/мес.

1.3.12. Спечелен индивидуален проект, финансиран от българска институция (различна от ФНИ)

1/мес.

1.3.13. Участие в подготовката на подаден, но неодобрен, външен научен проект или проект в процес на оценка

3/бр.

1.3.14. Други дейности



1.4. Привлечени финансови средства



1.4.1. Дялово участие на оценявания от получените средства за дейностите по т.1.4.1 (по счетоводни данни на ръководителите на договорите за траншовете, получени през отчетния период) 

1т. на 1000 лв.

1.5. Дисертации



1.5.1. Защитена дисертация за ОНС “Доктор” 

50 т.

1.5.2. Защитена дисертация за “Доктор на науките”

120 т.



ОБЩО:




Ia. НАУЧНИ ПРИЗНАНИЯ 
1. Цитирания отзиви 
2. Цитирания на чужди езици. 

1a.1. Отзиви за публикации на атестираното лице и цитирания (без автоцитирания)



1a.1.1. Рецензия за книга на атестирания в списание с ISI импакт-фактор и/или със SJR ранг

30/бр.

1a.1.2. Рецензия за книга на атестирания в чужбина

10/бр.


1a.1.3. Рецензия за книга на атестирания у нас

4/бр.

1a.1.4. Рефериране на публикация на атестирания у нас 

3

1a.1.5. Рефериране на публикация на атестирания в чужбина

5

1a.1.6. Цитирания в списание с ISI импакт-фактор и/или със SJR ранг

15/бр.

1a.1.7. Цитирания в международни издания 

6/бр.

1a.1.8. Цитирания в български издания, в т.ч. в дисертации

3/бр.

1 а.1.9. Цитиране на съставителство

2/бр.

1 а.1.10. Други дейности



ОБЩО:




ОБЩО I. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ и Ia. НАУЧНИ ПРИЗНАНИЯ: 						


ІІ. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Показатели за оценка
Брой



A
Оце-нъчни точки за единица
В
Общ брой точки

АхВ
2.1. Проекти и договори за реализиране и комерсиализация на научни продукти, сключени чрез СНЗ



2.1.1. Ръководител на проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни продукти

20/год.

2.1.2. Участник в проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни продукти

8/год.

2.2. Съставителска дейност



2.2.1. Съставител/редактор на научен сборник, издаден от международно издателство; или водещ брой на международно списание 

40/бр.

2.2.2. Съставител/редактор на научен сборник, издаден на чужд език 

15/бр. 

2.2.3. Съставител/редактор на научен сборник с международно участие, издаден в България

13/бр.

2.2.4. Съставител/редактор на научен сборник, издаден на български език; или водещ брой на списание у нас 

10/бр.

2.2.5. Съставителство на енциклопедии и речници 

20/бр.

2.2.6. Създаване на научни колекции, изложби, архиви 

10/бр.

2.2.7. Други дейности



2.3. Научно-популярна дейност и преводи



2.3.1. Научно-популярна книга

40/бр.

2.3.2. Научно-популярна статия

5/бр.

2.3.2.1. Статия/рубрика в справочно издание, речници, енциклопедии, както следва:



2.3.2.1-1. Статия/рубрика до 1/2 страница

0,1/бр.

2.3.2.1-2. Статия/рубрика между 1/2 страница и 1 страница

1/бр.

2.3.2.1-3. Статия/рубрика между 1 страница и 1,5 страница

2/бр.

2.3.2.1-4. Статия/рубрика над 1,5 страница

4/бр.

2.3.3. Информации за научни прояви и др., публикувани в чужбина

4/бр.





2.3.4. Информации за научни прояви и др., публикувани у нас

2/бр.

2.3.5. Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения

3/бр.


2.3.6. Участие в създаване на научно-популярни издания, видео-, теле-, и кино-филми и други медийни изяви, които популяризират дейността на БАН

3/участ.

2.3.7. Превод на научни произведения

0,5/стр.

2.3.8. Други дейности



2.4. Създаване на информационен продукт



2.4.1. Създаване на програмни и информационни продукти

8/бр.

2.4.2. Други дейности



2.5. Привлечени финансови средства



2.5.1. Дялово участие на оценявания в получените средства за дейностите по раздел 2 (по счетоводни данни на ръководителите на договорите за траншовете, получени през отчетния период)

1 т. на 1000 лв.


ОБЩО:







ІІІ. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Показатели за оценка
Брой



A
Оце-нъчни точки за единица
В
Общ брой точки

АхВ
3.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни комисии)



3.1.1. Лекционен курс в университет, попадащ в първите 100 от световна топ-класация 

3/час 

3.1.2. Лекционен курс в чужбина 

2/час 


3.1.3. Лекционен курс на чужд език у нас 

1/час


3.1.4. Часове лекции в ЦО-БАН

0,8/час


3.1.5. Часове лекции във ВУ

0,5/час


3.1.6. Часове упражнения в ЦО-БАН

0,4/час


3.1.7. Часове упражнения във ВУ

0,2/час


3.1.8. Учебници за студенти – висше образование

50/бр.

3.1.9. Учебници за ученици за начално и средно обрaзование

30/бр.

3.1.10. Учебни помагала за студенти – висше образование

30/бр.

3.1.11. Учебни помагала за ученици за начално и средно образование

15/бр.

3.1.12. Други дейности



3.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти



3.2.1. Научен ръководител на защитили докторанти в рамките на отчетния период 

10/докт.

3.2.3. Ръководство на докторанти (за година) в рамките на срока

8/год.

3.2.4. Ръководство на дипломанти

4/дипл.

3.2.5. Ръководство на специализанти и др.

3/спец.

3.2.6. Други дейности



ОБЩО:





IV. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ


Показатели за оценка
Брой



A
Оце-нъчни точки за единица
В
Общ брой точки

АхВ
4.1. Участие в органи на управление на БАН



4.1.1. Председател, зам.председател, главен научен секретар; председател, зам.председател, секретар на ОС на БАН; член на Съвета на настоятелите на Бан

30/год.

4.1.2. Научен секретар 

25/год.

4.1.3. Член на Управителния съвет на БАН; председател, зам.председател, секретар на Консултативен научен съвет на БАН 

20/год.

4.1.4. Член на Общото събрание на БАН; Член на Консултативен научен съвет на БАН; Член на експертен съвет или комисия към ОС на БАН

15/год.

4.1.5. Други дейности



4.2. Участие в органи на управление на ИФС



4.2.1. Директор, председател на научен съвет

25/год.

4.2.1а. Зам. директор, научен секретар

20/год.

4.2.2. Зам.председател, секретар на НС

15/год.

4.2.3. Член на НС

10/год.

4.2.4. Член на ръководството на ОС

5/год.

4.2.5. Ръководител на секция 

10/год.

4.2.6. Член на Постоянната комисия на НС за нормативни документи

5/год.

4.2.7. Член на комисия в ИФС по създаване на нормативни документи 

5/бр.

4.2.8. Член на комисия или друга ad hoc структура с експертни функции в ИФС

3/год. (или /бр.)

4.2.9. Председател на научно жури по ЗРАС

3/бр.

4.2.10. Други дейности



4.3. Участие в организационни и програмни комитети на международни и национални научни форуми



4.3.1. Председател на организационен (програмен) комитет на международен форум 

10/бр.

4.3.2. Член на организационен (програмен) комитет на международен форум

5/бр.

4.3.3. Председател на организационен (програмен) комитет на национален форум

7/бр.

4.3.4. Член на организационен (програмен) комитет на национален форум

3/бр.

4.2.8. Други дейности



4.4. Участие в научни, експертни съвети, комисии и други в областта на науката и висшето образование у нас и в чужбина



4.4.1. Участие в чужбина

6/год.

4.4.2. Участие у нас

3/год.

4.4.3.Оценител на проекти в чужбина

4/бр.

4.4.4.Оценител на проекти у нас

2/бр.

4.5. Участие в органи на управление на научни учреждения, организации и ВУ у нас и в чужбина (извън БАН)



4.5.1. У нас

3/год.

4.5.2. В чужбина

6/год.

4.6. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и международни научни издания



4.6.1. Член на редакционна колегия (съвет) на индексирано/реферирано национално научно издание

3/год.

4.6.2. Член на редакционна колегия (съвет) на нереферирано национално научно издание

2/год.

4.6.3. Главен редактор на национално индексирано/реферирано научно издание

8/год.

4.6.4. Главен редактор на национално нереферерано научно издание

4/год.

4.6.5. Член на редакционна колегия (съвет) на чуждестранно или международно индексирано/реферирано научно издание

5/год.

4.6.6. Член на редакционна колегия (съвет) на чуждестранно или международно нереферерано научно издание

3/год.

4.6.7. Главен редактор на чуждестранно или международно индексирано/реферирано научно издание

12/год.

4.6.8. Главен редактор на чуждестранно или международно нереферерано научно издание

8/год.

4.7. Награди



4.7.1. Научни награди от чужбина (авторитетни международни награди)

Не подлежи на атестация

4.7.2. Научни награди у нас или чуждестранни награди извън приложения списък

50 т. 


ОБЩО:





V. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

Показатели за оценка
Брой



A
Оце-нъчни точки за единица
В
Общ брой точки

АхВ
5.1. Участие в държавни и правителствени органи



5.1.1. Участие в държавни и правителствени органи

0.1/год.

5.2. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени органи и организации



5.2.1. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени органи и организации

0.5/год.

5.3. Експертна, консултантска и друга дейност в помощ на институции и органи на управление



5.3.1. Становища в помощ на институции и органи на управление

3/бр.

5.3.2. Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление

2/бр.

5.3.3. Консултантска дейност в помощ на институции и органи на управление

1/бр. (или год.)

5.4. Публична рецензентска дейност



5.4.1. Рецензия за ОНС “доктор”

8/бр.


5.4.2. Становище за ОНС “доктор”

5/бр.


5.4.3. Рецензия за “доктор на науките”

12/бр.


5.4.4. Становище за “доктор на науките”

8/бр.


5.4.5. Рецензия за доцент

10/бр.


5.4.6. Становище за доцент 

7/бр.


5.4.7. Рецензия за професор

14/бр.


5.4.8. Становище за професор

10/бр.


5.4.9. Публикувана в чужбина рецензия на книга 

10/бр.


5.4.10. Публикувана у нас рецензия на книга

4/бр.


5.4.11. Рецензия на планов проект на БАН 

2/бр.


5.4.12. Рецензия за ОНС „доктор” или „доктор на науките” на вътрешна защита

2/бр.


5.4.13. Рецензент на монография, издадена в чужбина

6/бр.

5.4.14. Рецензент на монография, издадена у нас 

3/бр.

5.4.15. Анонимна рецензентска дейност за публикации

3/бр.


5.4.16. Други дейности




ОБЩО:






Дата:	Подпис на атестирания:..............................




Попълва се от Атестационната комисия!

Обобщаваща таблица
Дейности
Точки
І. Научно-изследователска дейност и Ia. Научни признания:

ІІ. Приложна дейност

ІІІ. Учебно-образователна дейност

ІV. Научно-организационна и научно-административна дейност

V. Експертна дейност



ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:

БРОЙ ТОЧКИ ЗА МЕСЕЦ ЗА ПЕРИОДА НА АТЕСТАЦИЯ:


АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ:

Длъжност
Звание и степен, име и фамилия
Подпис
Председател


Секретар


Член


Член


Член


Член


Член


Член




Дата: 

