
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форми,  дейности и събития на обучения,  които да подлежат на точкова 

система за оценка на ПВО в България:  

1.     Световен конгрес: 

                 С представяне на труд - 60    

                 С организационна цел или за документиране/ден на конгрес -20 

                 Участник/ ден на конгрес-20  

2.    Европейски конгрес: 

                 С представяне на труд - 60   

                 С организационна цел или за документиране/ден на конгрес – 20 

                  Участник/ ден на конгрес-20   

3.    Международен конгрес: 

                  С представяне на труд - 40  

                  С организационна цел или за документиране/ден на конгрес  - 20

 Участник/ ден на конгрес-20  

4.    Национален конгрес: 

                   С представяне на труд - 40   

                   С организационна цел или за документиране/ден на конгрес - 20

            Участник/ ден на конгрес-20 

5.     Конференция: 

                   Модератор/лектор/поканен с презентация  - 40  

                   Участник или организатор/ден - 20  

6.    Научна сесия: 

                   Модератор/лектор/поканен с презентация  - 40   

                   Участник или организатор - 20   

7.    Семинар: 

                   Лектор/поканен с презентация - 40  

                   Участник или организатор  - 10 

8.    Кръгла маса: 

                   Модератор/лектор/поканен с презентация  - 20 

                   Участник или организатор  -10 

9.     Симпозиум, изложение: 

                   Лектор/поканен с презентация - 20  

                    Участник   - 10 

10.   Национален или международен уъркшоп/ден: - 50  

 

 



11.   Уебинари, онлайн курсове с оценка и сертификат/ курс: - 10 

  

12.   Уебинари, онлайн курсове със сертификат и без оценка/курс: - 5 

   

13.   Годишни абонаменти  за партньорски издания или издания, одобрени  

от Акредитационния съвет: - 15 

 

14.     Курсове за продължаващо обучение: 

                Краткосрочни  курсове до 3 мес. - 50 

                Дългосрочни курсове над 3 мес. - 200 

15.    Книги, публикувани в национално издателство с ISSN: 

            Единствен автор - 100  

            Първи автор - 75 

            В съавторство – 50 

16.    Книги публикувани в чуждо издателство с ISSN: 

            Единствен автор - 200  

            Първи автор - 150 

            В съавторство – 100 

17.   Статии, публикувани в реферирани специализирани научни издания 

без IF или импакт ранг: 

            Единствен автор - 20 

            Първи автор - 15 

            В съавторство - 10 

18.    Статии, публикувани в реферирани специализирани научни списания 

с IF или импакт ранг: 

            Единствен автор - 80  

            Първи автор - 60 

            В съавторство - 40 

19.    Статии, сведения, анализи и преводи в други специализирани издания 

(включително онлайн):– 10 

20.    Научни съобщения, представени на научни форуми - 40 

21.    Изготвяне на текстовата част  на онлайн курсове - 50 

22.    Участие в изследователски договори в качеството на:  

                Ръководител на екип - 100 

                Член на екип - 50 

                Член на международен екип - 100 

                 С участник/ ден на конгрес- 20  

23      Следдипломни курсове/магистратура/учебна година  - 200 

24.     Защита на докторска дисертация - 500 


