
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ   

на стратегията за научно развитие на УХТ  за периода 2018 - 2019 г.   

  

 

1. Индикативни показатели   

Индикативните параметри на показателите за изпълнението на 

стратегията в периода декември 2018 г. – декември 2019 г. са:   

• брой научни публикации в специализирани списания и/или 

научни поредици с импактфактор (IF) и/или импактранг (SJR) – не помалко 

от 15;  

• брой цитирания за периода в базите данни Scopus и Clarivate 

Analytics (Web of Science) – не по-малко от 100;  

• брой на млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти, 

включени в научните колективи на научни публикации в специализирани 

списания с импактфактор (IF) и/или импактранг (SJR) – не по-малко от 10;   

• брой разработени и предложени патенти и полезни модели – 1;   

• брой разработени и внедрени в практиката технологични  

решения (технологии, рецептури за нов продукт и пр.) – не по-малко от 5;   

• брой участия в национални научни форуми и изложения – не 

помалко от 10;   

• брой участия в международни научни форуми и изложения – не 

по-малко от 5;  

• брой мероприятия за популяризиране на получените научни 

резултати (научно-практически конференции, семинари, кръгли маси, 

информационни дни) – не по-малко от 5;   

• брой на млади учени, докторанти и студенти, участници в научни 

проекти – не по-малко от 10;   

• брой изградени международни научни мрежи – не по-малко от 1;   

• брой бизнес партньори, възложители на приложни научни проекти 

към сектор „Научноизследователски проекти“ в Центъра по 

изследователски проекти и трансфер на технологии – не по-малко от 5;   

• брой браншови и други организации, привлечени за изпълнение на 

стратегията – не по-малко от 3.   

  

 

 

 



2. Мониторинг  

Мониторингът върху изпълнението на стратегията за научно развитие 

на УХТ за периода 2018 – 2019 г. се осъществява на две нива:   

- проверки, анализи, изготвяне на междинен и финален доклад, 

основани на пряката и обратната връзка между учените и организациите, 

имащи отношение по изпълнението на стратегията;   

- документална или техническа проверка на място от представители на 

Академичното ръководство на УХТ или оценка за изпълнението на 

Стратегията от МОН.   

Междинният доклад завършва с препоръки за подобрение на 

изпълнението на Стратегията, включително и необходимите условия за 

това.   

Финалният доклад завършва с препоръки за оценка за изпълнение на 

индикативните показатели на Стратегията за отчетния период и е включен 

като част от отчета на Ректора за 2019 г.   


