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ПРАВИЛА  

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АТЕСТАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ УХТ,  

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ 
 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Цел на настоящите правила е да формулират изискванията за оценяване и 

атестиране на преподавателите от УХТ, за които в съответствие с разпоредбите на чл. 

9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и чл. 7, ал. 11 от Правилника на УХТ – Пловдив за прилагане на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България е допустимо да 

бъдат ръководители на докторанти. 

 

 

IІ.  КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ, ОЦЕНЯВАНЕ И АТЕСТАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 

УХТ ДА РЪКОВОДЯТ ДОКТОРАНТИ  

Чл. 2. За научен ръководител/научни ръководители на докторанти могат да се избират 

хабилитирани лица или лица, притежаващи степента „доктор“ или „доктор на 

науките”, с доказани научни постижения или практически опит и отговарящи на 

изискванията на чл. 9, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и чл. 7, ал. 11 от Правилника на УХТ – 

Пловдив за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България. 

Чл. 3. (1) Оценяването и атестацията на лицата по чл. 2 от настоящите Правила се 

извършва съгласно чл. 57 от ЗВО, по предварително оповестени показатели и 

критерии, утвърдени в чл. 4 от Правилника за атестиране на академичния състав на 

УХТ, които задължително включват: 

1. Изпълнние на нормативната учебна заетост, приета от АС; 

2. Разработване на нови семинарни и/или лабораторни упражнения, учебници и  

учебно-помощна литература;  

3. Научна продукция, участие в договори за научни изследвания и международно 

научно сътрудничество;  

4. Ръководство на докторанти, дипломанти и специализанти; 

5. Проучване на студентското мнение; 

(2) Системата за оценяване се основава на комплексна оценка посочен в чл. 9 от 

Правилника за атестиране на академичния състав на УХТ. 

 

 

ІIІ. РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АТЕСТАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ УХТ РЪКОВОДИТЕЛИ 

НА ДОКТОРАНТИ  

Чл. 4. При оценяване и атестация на лицата по чл. 2 от настоящите Правила се спазва 

редът посочен в чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Правилника за атестиране на академичния 

състав на УХТ. 
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ІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Правила за оценяване и атестация на преподавателите от УХТ, 

ръководители на докторанти са неразделна част от Правилника за атестиране на 

академичния състав на УХТ и се добавят като Приложение № 1 на същия. 

§ 2. Правилата за оценяване и атестация на преподавателите от УХТ, ръководители на 

докторанти са приети на заседание на Академичния съвет на УХТ с Протокол № .... от 

...............2017 г.   

 


