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АТЕСТАЦИОННА КАРТА

на учен, археолог-проучвател, фондовик, уредник и специалист в НАИМ-БАН

(изготвена от комисията по атестацията на НАИМ-БАН, след съгласуване с критериите за атестация, приети от ОС на БАН – 15.07.2013 г., с адаптиране
и корекции, гласувани от НС на НАИМ-БАН – 27.06. и 26.07.2019 г.)


Име, Презиме, Фамилия

Научна Степен

Академична длъжност

Друга длъжност

Секция, отдел

Институт



Преди да попълни картата си, атестираният трябва да състави Приложение към Атестационната карта за НАИМ с конкретните изходни данни за неговата атестация - пояснения и аргументация на начина, по който е получен общия брой оценъчни точки отделно за всеки хоризонтален ред с подточка за разновидност на дадена дейност, която е била осъществена. В Атестационната карта се попълват само крайните данни за разновидност на дейност и общо по групи дейности.

 
І. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Показатели за оценка
Брой


A
Оце-нъчни точки
В
Общ брой точки
АхВ
1.1. Публикации



1.1.1.1. Монография в чужбина над 200 стр.

200т./бр.

1.1.1.2. Монография в чужбина до 200 стр.

150т./бр.

1.1.2.1. Монография в БГ на чужд език над 200 стр.

150т./бр.

1.1.2.2. Монография в БГ на чужд език до 200 стр.

100т./бр.

1.1.3.1. Монография в БГ на български ез. над 200 стр.

130т./бр

1.1.3.2. Монография в БГ на български ез. до 200 стр.

80 т./бр.

1.1.4.1.  Студия в реферирано и индексирано издание над 50 стр.

90 т./бр.

1.1.4.2.  Студия в реферирано и индексирано издание до 50 стр.

60 т./бр.

1.1.5.1. Студия в чужбина в неиндексирано издание над 50 стр.

70 т./бр.

1.1.5.2. Студия в чужбина в неиндексирано издание до 50 стр.

40 т./бр.

1.1.6.1.  Студия в България, в неиндексирано издание над 50 стр.

60 т./бр.

1.1.6.2.  Студия в България, в неиндексирано издание до 50 стр.

30 т./бр.

1.1.7.1. Статия в реферирано и индексирано издание над 10 стр.

50 т./бр.

1.1.7.2. Статия в реферирано и индексирано издание до 10 стр.

40 т./бр.

1.1.8.1. Статия в чужбина в неиндексирано издание над 10 стр.

35 т./бр.

1.1.8.2. Статия в чужбина в неиндексирано издание до 10 стр.

25 т./бр.

1.1.9.1. Статия в България в неиндексирано издание над 10 стр.

25 т./бр.

1.1.9.2. Статия в България в неиндексирано издание до 10 стр.

15 т./бр.

1.1.10.1. Рецензия на монография в реферирано и индексирано списание

25 т./бр.

1.1.10.2. Рецензия на монография в неиндексирано списание

15 т./бр.

1.1.11.1. Рецензия на студия или статия в индексирано списание

15 т./бр.

1.1.11.2. Рецензия на студия или статия в неиндексирано списание

10 т./бр.

1.1.12.1. Статия в енциклопедия или корпус  в чужбина

5 т./бр.

1.1.12.2. Статия в енциклопедия или корпус в България 

3 т./бр.

1.1.13. Каталози на археологически паметници



1.1.13.1. Каталог на археологически паметници на чужд език, монография.

40 т./бр.

1.1.13.2. Каталог на археологически паметници на български език, монография.

30 т./бр.

1.1.13.3. Участие със статия в Каталог на археологически паметници, на чужд език.

15 т./бр.

1.1.13.4. Участие със статия в Каталог на археологически паметници, на български език.

10 т./бр.

1.1.13.5. Анотация в Каталог на археологически паметници, на чужд език.

2 т./бр.

1.1.13.6. Анотация в Каталог на археологически паметници,на български език.

1 т./бр.

1.1.14. Публикувано научно сообщение на теренно археологическо изследване в АОР



1.1.14.1. Основен автор

8 т./бр.

1.1.14.2. Съавтор

4 т./бр.

1.1.15. Публикуван отзив за научно събитие

4 т./бр.

1.2. Цитирания (без автоцитирания) и рецензирани публикации



1.2.1. Цитирания в монографии в чужбина и в индексирани издания

6 т./бр.

1.2.2. Цитирания в международни неиндексирани издания  

4 т./бр.

1.2.3. Цитирания в национални неиндексирани издания

3 т./бр.

1.2.4. Цитирания в дисертации (без автореферати)

1 т./бр.

1.2.5.1. За основен автор на рецензирана в международно издание монография

4 т./бр.

1.2.5.2. За основен автор на рецензирана в национално издание монография

2 т./бр.

1.2.5.3. За съставител на рецензиран в международно издание сборник

3 т./бр.

1.2.5.4. За съставител на рецензиран в национално издание сборник

  2 т./бр.

1.2.5.5. За автор на рецензирана в международно издание статия

  2 т./бр.

1.2.5.6. За автор на рецензирана в национално издание статия

  1 т./бр.

1.3. Научни форуми (конференция/конгрес)



1.3.1. Пленарен доклад на международен форум

25 т./бр.

1.3.2. Доклад на международен форум

20 т./бр.

1.3.3. Постер на международен форум

15 т./бр.

1.3.4. Пленарен доклад на национален форум с чуждестранно участие

20 т./бр.

1.3.5. Доклад на национален форум с чуждестранно участие

15 т./бр.

1.3.6. Постер на национален форум с чуждестранно участие

10 т./бр.

1.3.7. Пленарен доклад на национален форум

15 т./бр.

1.3.8. Доклад на национален форум

10 т./бр.

1.3.9. Постер на национален форум

5 т./бр.

1.3.10. Лекция на семинар в чуждестранен университет или институт 

15 т./бр.

1.3.11. Лекция на семинар у нас

 5 т./бр.

1.4. Научни проекти



1.4.1. Ръководител на научен проект финансиран от външни за България източници

30 т./год.

1.4.2. Участник в научен проект финансиран от външни за България източници

15 т./год.

1.4.3. Ръководител на научен проект, финансиран от български източници 

20 т./год.

1.4.4. Участник в научен проект, финансиран от български източници

10 т./год.

1.4.5. Участие в подготовка на  подаден, но неодобрен научен проект

3 т./бр.

1.4.6. Спечелен конкурс за специализация в чужбина

20 т./бр.

1.4.7. Спечелен конкурс за специализация в България

10 т. /бр.

1.5. Дисертации



1.5.1. Защитена дисертация за ОНС “Доктор”

50 т.

1.5.2. Защитена дисертация “Доктор на науките”

100 т.



ІІ. Приложна дейност

Показатели за оценка
Брой


A
Оце-нъчни точки
В
Общ брой точкиАхВ
2.1. Проекти и договори за реализиране и комерсиализация на научни продукти, сключени чрез СНЗ (вкл. по програма ФАР , поинфраструктур-ни и трансгранични проекти)



2.1.1. Ръководител на проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни продукти

20 т./г.

2.1.2. Участник в проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни продукти

10 т./г.

2.2. Съставителска и редакторска дейност



2.2.1. Съставител на научен сборник, издаден в чужбина

30 т./бр.

2.2.2. Съставител на научен сборник, издаден в България (без АОР)

20 т./бр.

2.2.3.1. Създаване на каталози

10 т./ бр.

2.2.3.2. Създаване на брошури

5 т./бр.

2.2.4. Създаване на музейни сбирки, научни колекции, изложби – музейни дейности



2.2.4.1. Участник в паспортизация

15 т./год

2.2.4.2. Участник в инвентаризация на фондове

15 т./ год.

2.2.4.3. Участник в дигитализация на фондове

10 т./год.

2.2.4.4. Ръководител на проект за постоянна експозиция в НАИМ

15 т./год.

2.2.4.5. Участник в проект за постоянна експозиция в НАИМ

10 т./год.

2.2.4.6. Ръководител на проект за временна изложба на НАИМ в чужбина

25 т./бр.

2.2.4.7. Участник в проект за временна изложба на НАИМ в чужбина

7 т./бр.

2.2.4.8. Ръководител на проект за временна изложба в България

20 т./бр.

2.2.4.9. Участник в проект за временна изложба в България

5 т./бр.

2.2.4.10. Участник в организация на изложба в чужбина по проект на друга институция

8 т./ бр.

2.2.4.11. Участник в организация на изложба в България по проект на друга институция

5 т./ бр.

2.2.4.12. Изготвяне на беседи

2 т./ бр.

2.2.4.13. Участие в музейно-просветна дейност с чуждестранни училищни и други групи

10 т./ год.

2.2.4.14. Участие в музейно-просветна дейност с български училищни и други групи

5 т./  год.

2.3. Научно-популярна дейност и преводи



2.3.1. Научно-популярна книга

15 т./бр.

2.3.2. Научно-популярна статия в издание

5 т./бр.

2.3.3. Научно-популярна статия в медия

1 т./бр.

2.3.5. Публикация в научно-популярен каталог, брошура, дипляна

2 т./бр.

2.3.6. Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения

3 т./бр.

2.3.7. Участие в създаване на научно-популярни видео-, теле- и кино-филми 

5 т./ участие

2.3.8. Превод на научни произведения на НАИМ-БАН

0,2 т./стр.

2.4. Теренни археологически проучвания 



2.4.1.   Ръководител на  теренно археологическо проучване

7 т. / месец

2.4.2. Заместник-ръководител на теренно археологическо проучване

5 т. / месец

2.4.3. Участник в теренно археологическо проучване

2 т. / месец

2.4.4. Научен консултант на теренни археологически проучвания

3 т./ обект

2.5. Интердисциплинарни проучвания, съпътстващи теренните археологически проучвания 

4 т. / месец



ІІІ Учебно – образователна дейност

Показатели за оценка
Брой


A
Оце-нъчни точки
В
Общ брой точкиАхВ
3.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни комисии)



3.1.1. Часове лекции в ЦО БАН

0,2 т./ час

3.1.2. Часове лекции във ВУ

0,5 т./ час

3.1.3. Часове упражнения в ЦО БАН

0,1 т./ час

3.1.4. Часове упражнения  във ВУ

0,3 т./ час

3.1.5. Часове лекции във ВУ в чужбина 

2 т / час

3.1.6. Учебници за студенти – висше образование

40 т./бр.

3.1.7. Учебници за ученици – начално и средно образование

20 т./бр.

3.1.8. Учебни помагала за студенти – висше образование

20 т./бр.

3.1.9. Учебни помагала за ученици – начално и средно образование

10 т./бр.

3.1.10. Участие в изпитни комисии (кандидат докторантски и докторантски изпити, без изпити по т. 3.1.1.)

2 т./ участие

3.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти



3.2.1. Научен ръководител на защитили докторанти 



3.2.1.1. Научен ръководител на защитили докторанти в България

20 т./ докто-рант

3.2.2. Ръководство на докторанти (за година) в рамките на срока



3.2.2.1. Ръководство на докторанти (за година) в рамките на срока

5 т./год.

3.2.2.2. Ръководство на докторанти в международна докторантура (за година, в рамките на срока)

8 т./год.

3.2.3. Ръководство на дипломанти (вкл. теренна археологическа и музейна практика)

5 т./ дипло-мант


ІV. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА И НАУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Показатели за оценка
Брой


A
Оце-нъчни точки
В
Общ брой точкиАхВ
4.1. Участие в органи на управление на БАН



4.1.1. Ръководство на БАН и ОС на БАН

40 т./ год.

4.1.3. Член на управителния съвет на БАН

20 т./ год.

4.1.4. Член на Общото събрание на БАН

15 т./ год.

4.1.5. Член на експертна комисия или друга структура с експертни функции към управителни органи на БАН

8 т./год.

4.2. Участие в органи на управление на СНЗ в БАН



4.2.1. Директор на НАИМ-БАН

30 т./ год

4.2.2. Зам. директор, научен секретар, председател на ОС, председател на Научен съвет на НАИМ-БАН

25 т./ год.

4.2.3. Помощник научен секретар на НАИМ-БАН

15т./год.

4.2.4. Зам. председател, секретар на НС, секретар на ОС на НАИМ-БАН

10т./год.

4.2.5. Член на НС на НАИМ-БАН

8 т./год.

4.2.6. Участие в комисия или друга структура с експертна функция в СНЗ



4.2.6.1. Председател на комисия или друга структура с експертна функция в СНЗ

5 т./год.

4.2.6.2. Член на комисия или друга структура с експертна функция в СНЗ

3 т./ год.

4.2.7. Ръководство на секция (лаборатория, отдел, филиал)



4.2.7.1. Ръководител на секция (лаборатория, отдел, филиал)

8 т./год.

4.2.7.2. Секретар на секция (лаборатория, отдел, филиал)

5 т./ год.

4.2.8. Председател на Музейния съвет

8 т./ год.

4.2.9. Член на Музейния съвет

3 т/год.

4.2.10. Председател на Съвет за теренни проучвания

10т./год.

4.2.11. Член на Съвета за теренни проучвания

5 т./ год.

4.2.12.Национален администратор АИС АКБ

15т./год.

4.2.13. Регионален администратор АИС АКБ

5 т./год.

4.3. Участие в организационни комитети на международни и национални научни форуми



4.3.1. Председател на организационен комитет на международен форум

20 т./бр.

4.3.2. Член на организационен комитет на международен форум

15 т./бр.

4.3.3. Председател на организационен комитет на национален форум с чуждестранно участие

15 т./бр.

4.3.4. Член на организационен комитет на национален форум с чуждестранно участие

10 т./бр.

4.3.5. Председател на организационен комитет на национален форум

10 т./бр.

4.3.6. Член на организационен комитет на национален форум

5 т./бр.

4.3.7. Организация на лекция с лектор от чужбина

2 т./ лекция

4.3.8. Организация на лекция с лектор от България

1 т./ лекция

4.4. Участие в научни, експертни съвети, комисии и други в областта на науката и висшето образование



4.4.1. У нас

3 т./год.

4.4.2. В чужбина

6 т./год.

4.5. Участие в органи на управление на научни учреждения, организации и ВУ у нас и в чужбина



4.5.1. У нас  

3 т./год.

4.5.2. В чужбина 

6 т./год.

4.6. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и международни научни издания



4.6.1. Главен редактор на издание с импакт фактор

15т./год.

4.6.2. Член на редакционна колегияна издание с импакт фактор

8 т./год.

4.6.2. Главен редактор на чуждестранно или международно научно издание 

10т./год.

4.6.3. Член на редакционна колегия (съвет) на чуждестранно или международно научно издание 

5 т./год.

4.6.4. Главен редактор на национално научно издание

8 т./год.

4.6.5. Член на редакционна колегия (съвет) на национално научно издание

4 т./год.



V. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
Показатели за оценка
Брой


A
Оце-нъчни точки
В
Общ брой точкиАхВ
5.1. Участие в държавни и правителствени експертни органи



5.1.1. Участие в държавни и правителствени експертни органи

7 т./год.

5.2. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени органи и организации



5.2.1. Участие в национални и международни съвети, комисии и други обществени органи и организации

4 т./год.

5.3. Експертна, консултантска и друга дейност в помощ на институции и органи на управление



5.3.1. Становища и консултантска дейност в помощ на институции и органи на управление

4 т./бр.

5.3.2. Експертна дейност в помощ на институции и органи на управление

4 т./год





5.3.2.2. Участник в комисия по чл. 14 (1) т. 1 на ЗКН (за определяне на „граници и режими)

2 т./бр.

5.3.2.3. Участник в комисия по чл. 158а на ЗКН (за приемане на обект)

1 т.

5.4. Публична рецензентска дейност



5.4.1.1. Рецензия при защита на дисертационен труд

7 т.

5.4.1.2. Становище при защита на дисертационен труд 

5 т.

5.4.2.1. Председател на жури в конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

3 т.

5.4.2.2. Член на жури в конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

2 т.

5.4.3.1. Рецензия в конкурс за хабилитация

8 т.

5.4.3.2. Становище в конкурс за хабилитация

6 т.

5.4.4.1. Рецензия в конкурс за заемане на академичната длъжност професор или за получаване на научната степен „доктор на науките“

10 т.

5.4.4.2. Становище в конкурс за заемане на академичната длъжност професор или за получаване на научната степен „доктор на науките“

7 т. 

5.4.5. Рецензия за магистър

3 т./бр.

5.4.6. Рецензия за бакалавър

2 т./бр.






Дата:				Подпис на атестирания:



Попълва се от атестационната комисия!

Обобщаваща таблица

Дейности
	Точки

І. Научно-изследователска дейност
	

II. Приложна дейност
	

ІІІ. Учебно-образователна дейност
	

ІV. Научно-организационна и научно-административна дейност
	

V. Експертна дейност, осъществена в качеството на учен в БАН
	


	

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:
	

КОРИГИРАЩ КОЕФИЦЕНТ:
	

ОКОНЧАТЕЛЕН БРОЙ ТОЧКИ:
	



АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ:

Длъжност
Ак. длъжност и Степен, Име, Презиме, Фамилия
Подпис
Председател


Член


Член


Член


Член



Дата:

