Необходими атестационни документи
(подготвят се от атестирания служител):
1. Попълнена съответна за групата Атестационна карта – в писмен и в електронен
вид.
2. Личен отчет (в писмен и в електронен вид) съдържащ:
2.1. информация за научна степен и заемана академична/административна
длъжност (срокове);
2.2. списъци на материалите по критериите за оценяване, залегнали в
Атестационната карта и други дaнни поясняващи и удостоверяващи
верността на точкуванията в Атестационната карта;
2.3. извлечение от протокол от заседание на звеното, на което са разгледани
атестационните документи на служителя.
Материалите по точки 1 и 2 се предават задължително в писмен вид (с подпис на
атестирания на всяка страница) и в електронен вид (Атестационната карта като Excel
файл с разширение xls или xlsx, личния отчет и извлечението от протокола от
заседанието но звеното - като PDF файл). Документите в електронен вид се изпращат
на електронен адрес atestatsiia_2018@math.bas.bg subject(тема): име и фамилия на
съответния служител.
Списъците на материалите (активностите) по критериите за оценяване, залегнали в
Атестационната карта на учен в ИМИ, трябва да бъдат извлечени от (и да имат пълно
съответствие със) съдържанието в електронната система SONIX. Там, където е
необходимо, данните от SONIX се поясняват и удостоверяват допълнително в Личния
отчет. Например, принадлежността на дадена публикация към някоя от подгрупите на
т. 1.1. и т. 1.2. от Атестационната карта за учен в ИМИ задължително се удостоверява
чрез посочване на една тематична категория на списанието (според Thomson Reuters /
Clarivate Analytics), в което е публикацията.
Публикациите, влезли в отчета на ИМИ за 2017 г., се класифицират по т. 1.1. и т. 1.2. от
Атестационната карта за учен в ИМИ според класификацията на Thomson Reuters /
Clarivate Analytics за 2016 г. За публикациите от 2015 и 2016 години се прилага
класификацията на Thomson Reuters / Clarivate Analytics за съответната година.
Желателно е удостоверяването на дадена активност, посочена в Атестационната карта,
да бъде чрез посочване на работещ линк към независим източник. Атестационната
Комисия има право да изисква допълнителен доказателствен материал към данните
посочени в Атестационната карта и Личния отчет.

