
Специфични допълнителни изисквания  за заемане на академичните 
длъжности «асистент», «главен асистент», «доцент» и «професор», 

 и за допускане до защита на дисертационен труд за получаване на ОНС 
«доктор» и НС «доктор на науките» в ИА с НАО, БАН

(Приети на заседание на НС от  18.04.2011)

ДОКТОР 
Минимум 2   публикации  в списания или в трудове на конференции,   от които  поне една  в 
списание реферирано в базата ADS.  

ДОКТОР на НАУКИТЕ
Кандидатът трябва да има водеща роля в научната област по темата на дисертационния труд, 
който трябва да се основава на най-малко 20 статии в списания с импакт фактор и не по-малко 
от  10 публикувани доклада на международни конференции. Броят на цитиранията да не е по-
малък от 50-60. 

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
Минимум 4  публикации  в списания или в трудове на конференции,  от които  поне 2  да са 
статии в списание с импакт фактор. 

ДОЦЕНТ
Най-малко 20 статии в списания или трудове на конференции (доклади в пълен текст), от които 
поне 10 в реномирани международни списания с импакт фактор.  Броят на цитиранията (без 
автоцитиранията)  да  не  е  по-малък  от  25.   Участията  в  научни  проекти,  международни 
астрономически форуми и школи за магистри и докторанти води до повишаване на оценката за 
кандидата.   

ПРОФЕСОР
Кандидатите за академичната длъжност «професор» трябва да имат ясно очертана тематика, в 
която да са водещи изследователи. Минималният брой публикации в списания или трудове на 
конференции да е 60,  от които поне 30  да са в международни списания с импакт фактор. Броят 
на  цитиранията  (без  автоцитиранията)  да  не  е  по-малък  от  60-70. Наличието  на  защитена 
дисертация  за  «Доктор  на  науките»,  на  защитили  докторанти  и/или дипломанти,  както  и 
работата с магистри и докторанти в качеството на консултант, участник в школите за магистри, 
докторанти и пост-докторанти провеждани в ИА с НАО или лектор  във ВУЗ  са предимство. 
Участията  в  организационни  и  програмни  комитети  на  национални  и  международни 
астрономически форуми и школи за магистри и докторанти, както и участията в редакционни 
колегии  и  съвети  на  национални  и  международни  издания  по  астрономия  също  води  до 
повишаване на оценката за кандидата.

Забележка: Настоящите изисквания са допълнение към  изискванията формулирани в 
ЗРАСРБ, в Правилника за прилагане на  ЗРАСРБ, и в Правилника на БАН (глава 2, член 2) за 
прилагане на ЗРАСРБ. Изпълнението или неизпълнението на горните количествени критерии не 
може да бъде единствено основание за присъждане или неприсъждане на съответната научна 
степен или звание. 
                                                              председател на НС на ИА с НАО: 
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