БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ N 8 (РЕШЕНИЯ, ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
Днес, 31.05.2011 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Институт по биология и
имунология на размножаването „Акад.К.Братанов” се проведе заседание на
Научния съвет на ИБИР при следния дневен ред:
1. Утвърждаване на Правилник за устройството, дейността, вътрешния ред и
изискванията, условията и правилата за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в ИБИР-БАН
1.1. ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИБИРБАН;
1.2.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ
СПЕЦИФИЧНИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
„АСИСТЕНТ”, „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”, „ДОЦЕНТ” И „ПРОФЕСОР” И ЗА
ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД В ИБИР- БАН
2. Избор на атестационна комисия на ИБИР-БАН.
3. Доклад за продължаване срока на докторантура на самостоятелна подготовка от
секция „Имуноневроендокринология”
4. Разни
На заседанието присъстваха: професор Димитрина Качева, доцент Росица
Конакчиева, доцент Маргарита Моллова, доцент Мария Г. Иванова-Кичева,
доцент Милко Събев, доцент Павел Рашев, доцент Милена Мурджева, доцент
Бойко Георгиев, доцент Елена Кистанова, академик професор Богдан Петрунов,
професор Станимир Кюркчиев, професор Иван Кехайов, професор Райна
Георгиева, професор Александър Стойнев.
От заседанието отсъстваха проф. Райна Георгиева, доц. Павел Рашев (в
чужбина), и академик Богдан Петрунов. Заседанието беше ръководено от доцент Росица
Конакчиева.

Утвърждаване на Правилник за
устройството, дейността, вътрешния ред и изискванията,
условията и правилата за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в ИБИР-БАН.
Разисквания

по

т.1.

По т. 1. След кратко разискване, членовете на НС се съгласиха, че двата
документа, предоставени предварително за обсъждане, ще бъдат неразделна част от
актуализирания Правилник на ИБИР, който ще бъде дискутиран и приет на Общо
събрание. Решенията на НС във връзка с тези документи ще бъдат предоставени на
Ръководството на ИБИР за допълване на специфичните изисквания съгласно
изискванията на чл. 1, ал. 5, точки 1 до 6 от Правилник за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН.

Обсъждане

на

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ
ДЛЪЖНОСТИ В ИБИР-БАН:

1.1.

След проведено обсъждане на документа „ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ
ДЛЪЖНОСТИ В ИБИР-БАН” и липса на други предложения, членовете на НС на
ИБИР гласуваха явно следните предложения за промени:
1. В текста на първо изречение на чл. 101 да се внесе допълнение. След
думите „..по мотивирано предложение на директора” да бъде добавен текст „ и / или
Първичното научно звено” .

Резултат от гласуването: „За” - 6 гласа; „ Против” – 4 гласа,
„Въздържал се” – 2 гласа.
2. В текста на първо изречение на чл. 107 да се внесе допълнение. След
думите „..по мотивирано предложение на директора” да бъде добавен текст : „ и/или
на една / трета от членовете на НС на ИБИР.”
Резултат от гласуването: „За” - 6 гласа; „ Против” – 3 гласа,
„Въздържал се” – 3 гласа.
НС на ИБИР реши, след специална юридическа консултация за правната
легитмност на предложениет промени, те да бъдат внесени за разглеждане и гласуване
в Общото събрание на ИБИР.

Обсъждане

на:

1.2.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ
СПЕЦИФИЧНИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ
ДЛЪЖНОСТИ „АСИСТЕНТ”, „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”, „ДОЦЕНТ” И
„ПРОФЕСОР” И ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
В ИБИР- БАН (Приложение 2).
Членовете на НС на ИБИР гласуваха явно и одобриха с мнозинство от присъстващите
следните текстове за Приложение 2:
1.Специфични допълнителни изисквания за допускане до защита на
дисертационен труд
1.1 За придобиване на научна степен „Доктор”

•

да има поне две публикации в научни списания и едно участие в научен форум.

1.2. За придобиване на научна степен „Доктор на науките”
•
•
•
•
•
•
•
•

дисертационният труд да включва собствени разработки и теоретични
обобщения със значителен оригинален принос за науката и практиката в
областта на съответната научна област;
дисертацията да бъде самостоятелен труд по определен научен проблем, а не
механичен сбор на разнородни статии;
резултатите по дисертационния труд да са публикувани в научни списания,
сборници от научни форуми, рецензирани монографии;
в трудовете да е виден личният принос;
други (патенти, авторски свидетелства, научни награди и др.);
участие в научни проекти;
най-малко 20 публикации по темата на доктората, публикувани в научни
списания, включително международни, от които 10 в списания с импакт фактор;
или общ импакт фактор 10 от всички публикации;
цитирания - не по-малко от 100 (без скрити и явни самоцитирания).

2.Специфични допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности
„асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”
2.1. За присъждане на академичната длъжност ”Асистент”
o да има поне 6 месеца стаж като специалист в ИБИР, след което да премине
вътрешен изпит по специалността;
o При равни други условия предпочитание се дава на кръжочници и дипломанти,
работили в лаборатории на ИБИР.
2.2. За присъждане на академичната длъжност „Главен асистент”





научно-изследователска и научно-приложна дейност в научната област на
обявения конкурс;
да има общо най-малко 4 публикации в научни списания, включително
международни, от които една в списание с импакт фактор;
положителна оценка на личния принос в научно-изследователската дейност от
научното жури;
участие в най-малко два научни форума.

2.3 За присъждане на академичната длъжност „Доцент”
•
•
•
•

очертан профил на научните разработки в научната специалност на конкурса.
или най-малко 20 публикации в научни списания по направлението на конкурса,
включително международни, от които 10 в списания с импакт фактор; или общ
импакт фактор от всички публикации не по-малко от 10;
да има най-малко 30 цитирания;
участие в учебници, учебни помагала, ръководства, монографии и др.;

•
•
•
•

научно-приложни постижения (сертификати, патенти, рационализации и
внедрявания);
ръководител на поне двама дипломанти;
участие в най-малко четири научни форума;
ръководство и участие в научни проекти.

2.4 За присъждане на академичната длъжност „Професор”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

очертан профил на научните разработки в научната специалност;
или най-малко 50 публикации в научни списания по направлението на конкурса,
включително международни, от които 20 в списания с импакт фактор; или общ
импакт фактор от всички публикации не по-малко от 20;
да има най-малко 120 цитирания (без скрити и явни самоцитирания);
участие в учебници, учебни помагала, ръководства, монографии и др.;
в трудовете да е виден личният принос;
научно-приложни постижения (сертификати, патенти, рационализации и
внедрявания);
ръководство на научни проекти;
ръководство на поне един защитил докторант, ръководство на дипломанти и
специализанти.
При равни други условия лицата, придобили научна степен „доктор на науките”,
ползват предимство при заемане на академичната длъжност.

Решение по т. 1.2. Членовете на НС се съгласиха единодушно, че така
приетите текстове ще бъдат оформени в отделен документ
(Приложение 2 към Правилника на ИБИР), който ще бъде
предоставен на Ръководоството на ИБИР и на научните журита за
изготвяне на експертните оценки по процедурите за заемане на
академични длъжности и придбиване на академичните степени
съгласно ЗРАСБ.
Разисквания по т. 2. Избор на атестационна комисия на ИБИР-БАН.
Проф. Д. Качева направи предложение, съгласувано на Дирекционен съвет, в
състава на новата Атестационна комисия на ИБИР да бъдат избрани за редовни членове
всички завеждащ секции.

РЕШЕНИЕ по т.2. Членовете на НС гласуваха единодушно,
новата Атестационна комисия на ИБИР да се състои от доц. М.
Мурджева, доц. М. Събев, доц. П. Рашев, доц. Р. Конакчиева и проф. Д.
Качева, в нейното качество едновременно на зав. секция и Директор
на ИБИР.
Разисквания по т. 3: Доклад за продължаване срока на докторантура на
самостоятелна подготовка от секция „Имуноневроендокринология”

Доц. Р. Конакчиева, в качеството си научен консултант, представи доклад за
извършената научно-изследователска работа от Георги Николаев Георгиев, докторант
на свободна подготовка в секция „Имуноневроендокринология” на ИБИР – БАН, на
тема „ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПАРАКРИННИ И ЕНДОКРИННИ ФАКТОРИ
ВЪРХУ СТЕРОИДОГЕННИЯ ОТГОВОР НА ЧОВЕШКИ ГРАНУЛОЗНИ КЛЕТКИ В
МОДЕЛИ НА ГЛЮКО- КОРТИКОСТЕРОИДНА РЕЗИСТЕНТНОСТ” (Приложение
3). Доц. Конакчиева внесе предложение за удължаване редовния срок на
докторантурата, който изтича на 24.06.2011 год. Направено беше предложение за
удължаване на срока до 6 месеца, тъй като предстои едномесечна специализация на
докторанта в Германия и той се нуждае от технологично време за довършване и
оформяне на дисертационния труд. На 09.06.2011 на ас. Георгиев предстои изпит от
кандидатския минимум по специалността, с което ще бъдат изпълнени всички
изисквания за допускане до предварителна защита.
Доц. М. Кичева отправи въпрос, дали докторантът е събрал необходимите
кредити и дали са изпълнени условията съгласно Парвилника на ЦО на БАН.
Доц. Конакчиева обясни, че в момента липсва успешно взет изпит по
специалността, като докторантът има 2 публикации и няколко участия в
специализирани школи и научни симпозиуми, едно от които с доклад на международна
конференция.
Членовете на НС се съгласиха, че няма пречки да бъде удължен срока на
докторантурата.

Решение по т. 3.: Членовете на съвета подкрепиха направеното
предложение и чрез явно гласуване единодушно одобриха удължаване до
24.12.2011 год. срока на докторантурата на самостоятелна подготовка по
специалност „Физиология на животните и човека”, шифър 01.06.17 на
асистент Георги Георгиев.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието
беше обявено за закрито.
Секретар на НС на ИБИР:
/доц. д-р Павел Рашев/
Зам.-председател на НС на ИБИР:
/доц. д-р Милена Мурджева/
Председател на НС на ИБИР:
/доц. дбн. Росица Конакчиева/

