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ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕ НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В ИКИТ - БАН
Чл. 1. (1) Условията, правилата и реда за придобиване на научните
степени и заемането на академични длъжности в ИКИТ са в
съответствие с изискванията на:
1. Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ);
2. Правилника за прилагане на ЗРАСРБ;
3. Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия
на науките.
Чл. 2. (1) Значимостта на приносите при придобиване на научните
степени и заемането на академични длъжности в ИКИТ се оценява на
базата на следните наукометрични показатели:
(а) Публикации в списания с импакт-фактор публикувани в пълен
текст, доклади в трудове на международни конференции и форуми,
както и всички публикувани работи;
(б) Патенти (авторски свидетелства) в страната или в чужбина,
като патент в чужбина е равностоен на три публикации в реномирано
международно списание, а патент в страната е равностоен на три
публикации в реномирано национално списание;
(в) Издадени монографии и учебници в страната и чужбина. В
този случай, ако има съавтори, кандидатът трябва изрично да посочи
главите, които е написал;
(г) Препринти на реномирани научни центрове и научни
институти;
(д) Цитиранията (без автоцитирания, включително и такива от
съавтори на публикацията) за цялата научна кариера до момента на
подаване на документите за конкурса;
(е) Документирано участие в проекти, договори и внедрявания с
икономически ефект;
(ж) Обучение на студенти, дипломанти, докторанти и ролята на
кандидата при израстването на млади учени;
(з) Допълнителна научно-организационна или публична дейност
на кандидата, свързана с обявената процедура.
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(2) НС на ИКИТ препоръчва на съответните научни журита да
отчитат гореизложените критерии при изготвяне на рецензиите и
становищата.
(3) ИКИТ е комплексен институт, който има акредитация по
следните научни специалности:
Астрофизика и звездна астрономия (01.04.02);
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
(01.04.08);
Дистанционни изследвания на Земята и планетите (01.04.12);
Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати
(02.02.08);
Автоматизирани системи за обработка и управление на информация
(02.21.07).
Заключителни разпоредби:
Правилникът за развитие на академичния състав на ИКИТ- БАН
влиза в сила от 08.12.2011 г.
Този правилник е валиден за срок не по-малък от две години от
датата на неговото приемане.

