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РЕГЛАМЕНТ 

за включване на изследователи в състава на Научноизследователския институт 

на МУ-Пловдив 

 

1. Процедура по кандидатстване 

1.1. Заявка за включване в състава на научните направления се подава онлайн, чрез 

формуляр на сайта на НИМУ и/или по електронната поща до ръководителя на 

съответното направление, както и по общ деловоден път. 

1.2. В електронната кореспонденция се прилага автобиография и справка за научните 

постижения, която задължително включва списък на публикациите в списания с импакт 

фактор, броя положителни независими цитирания, H-индекса на кандидата според 

Google Scholar, Research Gate и Scopus и списък на научните проекти, в които е 

участвал/или на които е бил ръководител. 

1.3. Кандидатстването е с постоянен срок и всяка кандидатура се разглежда от Научния съвет 

на Института ad hoc. 

1.4. Вътрешни за МУ-Пловдив изследователи се назначават на функционален принцип, чрез 

изменение и допълнение на длъжностните им характеристики и действащите трудови 

договори. 

1.5. Външни за МУ-Пловдив изследователи сключват граждански или трудов договор с 

академичното ръководство, по целесъобразност. 

1.6. Всички договори на изследователския състав на НИМУ са срочни, за срок първоначално 

от една година. 

1.7. Хабилитираните преподаватели следва да отговарят на критериите, описани в т. 2 и в 

договорите им фигурират условия, посочени в т. 3. 
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1.8. Нехабилитирани изследователи (асистенти, докторанти и пост-докторанти) се 

предлагат за включване от хабилитирано лице, чрез ръководител на направление. 

1.9. Предложенията по 1.8. следва да бъдат мотивирани с необходимостта от 

изпълнение на конкретни задачи в рамките на проект на направлението. 

2. Критерии за включване на хабилитирани изследователи 

2.1. Брой на публикации в пълен текст в списания с имакт фактор като първи, втори, 

трети, четвърти или последен автор над 10. 

2.2. Брой независими цитирания в международни бази данни над 100. 

2.3. Индекс на Хирш над 6, след преизчисление за автоцитирания. 

3. Условия на трудовия/граждански договор за хабилитираните 

изследователи 

3.1. За срок от една година хабилитираният изследовател е длъжен да представи 

минимум една публикация в списаниe с импакт фактор. 

3.2. Да изготви и подаде за оценка най-малко един проект с външно финансиране, или 

понастоящем да изпълнява такъв. 

3.3. Да подготви една докторантура (обявяване на нова тема, зачисляване или 

отчисляване на докторант с право на защита), за период от три години. 

 

Регламентът за включване на изследователи в състава на Научноизследователски институт на 

МУ – Пловдив е приет на научен съвет на института с протокол № 5/ 10.04.2020 г.   
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