
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
към кандидатите за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности 

във Филологическия факултет  

Изискванията са съобразени със следните нормативни документи: 

1. Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАС); 

2. Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България (ППЗРАС); 

3. Правилник за развитието на академичния състав на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” (ПРАСПУ). 

Професионални направления: 

2.1. Филология  

1.3. Педагогика на обучението по…. 

 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ 

 

Доктор  5 научни публикации по темата на дисертацията, една от които в 

национално списание   

Доктор на 

науките  

15 научни публикации по темата на дисертацията, от които минимум 5 в 

специализирани национални списания  

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ 

Асистент   Магистър в професионално направление  2.1. Филология  или 1.3. 

Педагогика на обучението по….   

 Успешно да е издържал конкурс по обявената специалност. 

Главен 

асистент  

 Да притежава научна степен „доктор” в професионално направление  
2.1. Филология или 1.3. Педагогика на обучението по….и 

 Успешно да е издържал конкурс по обявената специалност.  

Доцент   Научни публикации по темата на хабилитацията. 

 Научно ръководство на минимум 10 дипломанти. 

 Участие в минимум два научни проекта. 

 Работа като преподавател най-малко 3 пълни академични години с 

хорариум 30 лекционни часа.   

 Да е осъществил минимум два лекционни курса. 

Професор   Научни публикации по темата на втората хабилитация, от които не 

по-малко от 10 в специализирани национални или международни 

списания  и поне 15 от последните след заемане на академичната 

длъжност „доцент”.  

 Поне един защитил докторант.  

 Участие в минимум три научни проекта. 

 Работа като преподавател най-малко 3 пълни академични години с 

хорариум 60 лекционни часа.   

 Да е осъществил минимум два лекционни курса. 

 Допълнителен показател за заемане на академичната длъжност 

“професор” е отпечатано методично пособие (учебник, ръководство, 

сборник) в направленията на факултета. 

 При равни условия предимство има участник в конкурса, който е 

доктор на филологическите науки. 

 
Изискванията ще бъдат предложени за приемане от Факултетен съвет на Филологическия факултет на….. 


