ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

НОРМАТИВИ
за учебна, учебно-методическа и научноизследователска дейност
на преподавателите на трудов договор в УХТ
№

Дейност

Часове
(приравнени към
упражнения)

І. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Нормативна учебна дейност:
Преподаватели
Преподаватели по физическо възпитание и спорт и чужд език
І.1. АУДИТОРНА ДЕЙНОСТ
Нормативна аудиторна дейност:
Преподаватели
Преподаватели по физическо възпитание и спорт и чужд език
За един академичен час*:
1. Лекции
2. Лекции в индивидуална форма
Упражнения (лабораторни, практически и семинарни) и курсово
проектиране
3.

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

При групи и подгрупи с брой студенти, по-малък от 7 за ОКС
„Бакалавър” и 4 за ОКС „Магистър” часовете за семинарни,
лабораторни и практически упражнения и курсово проектиране се
провеждат в пълен размер, съответстващ на хорариума по учебен
план за съответната дисциплина, а се отчитат с коефициент 0,7.

Учебна практика с подгрупа
Провеждане на изпити:
Семестриални – за изпитан студент (отчита се еднократно,
независимо от броя на явяванията).
Участие на асистент в провеждането на семестриален изпит –
за изпитан студент (отчита се еднократно, независимо от броя
на явяванията).
Формиране на текуща оценка – за оценен студент
Оценка на курсов проект по учебен план – за оценен проект
Участие в комисия за защита на преддипломен стаж – за всеки
успешно защитил студент, на член от комисията
Участие в държавни изпитни комисии – за всеки дипломант, на
член от комисията
Участие в комисия за провеждане на конкурсни изпити за
докторанти и гл. асистенти (без административно отговорните
лица) – за изпитан кандидат
Участие в комисия за провеждане на изпити по дисциплини от
учебен план в ОНС “доктор” (без административно
отговорните лица) – за изпитан докторант

Провеждане на приравнителни изпити по чужд език за
чуждестранни граждани с цел продължаване на обучението в
УХТ – за всеки изпитан
Провеждане на изпити за владеене на чужд език с цел участие в
5.10
международни програми – за всеки изпитан
6. Ръководство на дипломни проекти/работи
5.9
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Ръководство на докторанти – за всяка учебна година:
- Български граждани
- Чуждестранни граждани
(доп., Протокол № 21/07.07.2017 г.) Провеждане на занимания,
подготовка и участие в университетски, регионални и
8.
национални научни, спортни и други състезания и олимпиади с
представителни отбори на УХТ – за отбор
* (изм., Протокол № 14/05.12.2016 г.) При обучение, извеждано на
чужд език часовете се умножават с коефициент 1,2.
І.2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ДЕЙНОСТ
Консултации със студенти във връзка с преподавания учебен
1.
материал (лекции, упражнения, курсови проекти, НИРС).
2. Ръководство на НИРС – за всеки защитил студент
Проверка на курсови работи/задачи и задания по учебен
3.
план/учебна програма – за проверена работа/задача
Обучение чрез електронен курс – за регистриран в платформата
3а
студент
4. Ръководство на дипломни проекти/работиДипломни проекти – за всеки защитил студент от:
4.1.
- ОКС “бакалавър”
- ОКС “магистър”
Дипломни работи – за всеки защитил студент от:
4.2.
- ОКС “бакалавър”
- ОКС “магистър”
Консултации на дипломни проекти/работи – за всеки защитил
студент от:
5.
- ОКС “бакалавър”
- ОКС “магистър”
6. Рецензия на дипломни проекти/работи - за всяка рецензия
Консултации на докторанти – за всяка учебна година:
7.
- Български граждани
- Чуждестранни граждани
Ментори на студенти, определени с решение на първичното и
8.
основното звено – за всяка група студенти.
Стажове с чуждестранни студенти, обучавани по международни
9.
програми:
9.1. Ръководство на стажа – на студент
Провеждане на стажа – за всеки час на база броя часове в
9.2.
утвърдената програма на стажа
Обучение на студенти чуждестранни граждани по международни
10. програми – за всеки час на база броя часове в утвърдената
програма на обучението
Участие в университетски, регионални и национални научни,
спортни и други състезания и олимпиади с представителни
11.
отбори на УХТ – за участие: на територията на гр. Пловдив /
извън гр. Пловдив
Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с
12.
първичното и основното звено – за мероприятие
Разработване и актуализиране на материали за промоция на УХТ
13.
– на материал
Други дейности, пряко свързани с дейността на първичното и
14.
основното звено – на дейност
7.
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ІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Нормативна учебно-методическа дейност:
1. Написване на учебници – за последните три години
2. Написване на учебни помагала – за последните три години
Разработване на електронен курс по дисциплина, включена в
2а.
платформата за дистанционно обучение – за последните три години
Подготовка на учебно-методически материали под формата на
3.
презентации, дигитални и мултимедийни материали и др. .
Разработване и създаване на действащи лабораторни стендове за
4. практически занятия. Инсталиране и тестване на софтуер за
провеждане на практически занятия.
5. Подготовка и разработване на тестове и други изпитни материали
6. Разработване и/или актуализиране на учебни програми
Разработване на нов курс лекции/упражнения по дисциплина от
7.
учебен план
8. Разработване на ново упражнение по дисциплина от учебен план
Подготовка на занятия (лекции, лабораторни и практически
9.
упражнения) – на дисциплина от учебен план
Учебно-методическа подготовка на асистенти за първите две
10.
години (посещения на лекции и упражнения)
11. Рецензия на учебници и учебни помагала
Подготовка на материали за акредитация и следакредитационен
12.
контрол
Участие в учебно-методически семинари, курсове, лекции и други –
13.
на участие
14. Участие в кандидатстудентската кампания на УХТ
Организационно-административни
дейности
(участие
в
15. катедрени съвети/съвет на център; учебно-методични съвети и
др.)
Участие в работни групи, утвърдени с решение на Академичния
съвет, за изготвяне на правилници и други нормативни
16.
документи на УХТ – на всеки член, след приключване на
дейността
17. Изготвяне на документация/протоколи от първичното звено и др.
18. Други дейности с учебно-методически характер – на дейност
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ІІІ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Нормативна научноизследователска дейност:
Преподаватели
Преподаватели по чужд език, физическо възпитание и спорт
Подготовка на дисертация и хабилитационен труд – за не повече
1.
от три години
Подготовка на предложение за проект
– университетски
за ръководител
за член на колектива
– национални
2.
за ръководител
за член на колектива
- международни
за ръководител
за член на колектива
3. Участие в одобрен проект:
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университетски
за ръководител
за член на колектива
– национални
за ръководител
за член на колектива
- международни
за ръководител
за член на колектива
Научно ръководство на докторанти – за всяка учебна година:
- Български граждани
- Чуждестранни граждани
Публикувани научни статии*:
– в българско научно издание
– в българско научно издание при участие на студент
– в международно издание
– в международно издание при участие на студент
* за издания с импакт фактор часовете се завишават със 100
Публикувани научни студии и монографии
Участие в редакционни колегии на български или международни
научни издания
* за издания с импакт фактор часовете се завишават със 100
Участие в научни семинари, конференции и други научни форуми:
– Член на програмен/организационен комитет/секретариат
на университетски/национален/международен научен
форум (без произтичащите от заеманата ръководна
длъжност в УХТ)
– Участие в научни конференции, като председател или
секретар на секции
– Участие с доклад/постер в научен форум, без
публикуван пълен текст
– Публикуван пълен текст на доклад/постер от участие в
университетски/ национален научен форум
– Публикуван пълен текст на доклад/постер от участие в
научен форум в чужбина
–

4.

5.

6.
7.

8.

Публикуван пълен текст на доклад/постер от участие в
университетски/национален
научен
форум
при
включване на студент
– Публикуван пълен текст на доклад/постер от участие в
научен форум в чужбина при включване на студент
Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми
Подготовка на патенти и др.
Изготвяне на рецензии (становища) за:
– Статии в български научни издания
– Статии в международни научни издания
– Вътрешна защита по процедури за ОНС “доктор” и НС
”доктор на науките”.
Разработка на текстове, възложени от ръководството на УХТ или
свързани с дейността на УХТ – за стандартна страница
Извършване на писмени преводи от и на чужд език, възложени от
ръководството на УХТ или свързани с дейността на УХТ – за
стандартна страница
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14.

15.
16.
17.

Извършване на устни преводи от и на чужд език, възложени от
ръководството на УХТ или свързани с дейността на УХТ – за
астрономически час
Подготовка и преводи на документи на студенти и преподаватели
за участие в международни програми, стажове и др. – за студент /
преподавател на страница
Езикова редакция и корекция на текстове, възложена от
ръководството на УХТ – за стандартна страница
Други дейности с научно-изследователски характер – на дейност
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