Указания за попълване на Атестационната карта за учен в ИМИ-БАН
за периода 01.01.2015-31.12.2017г.
Тези указания са неразделна част от атестационната карта за учен в ИМИ–БАН.
Под внимание са взети следните документи и решения:
1) Методика за провеждане на атестация на служителите в БАН, приета от ОС на БАН
на 15.07.2013 г.
2) Статут на Атестационната комисия към НС на ИМИ-БАН, приет от НС на ИМИ на
28.11.2014 г.
3) Атестационна карта за учен от ИМИ-БАН, приета от НС на ИМИ с Протокол № 3,
т. 2 / 23.03.2018 г.
4) Решенията на Атестационната комисия към НС на ИМИ-БАН от Протокол № 10/
30.01.2015 г. съгласно Прот. № 3 / 27.03.2015 г. на НС на ИМИ
5) Решенията на Атестационната комисия към НС на ИМИ-БАН от Протоколи № 2-6 от
2018 г.
_______________________________________________________________________
Уточнения и тълкувания по критериите от Атестационната карта за учен в ИМИ-БАН
За настоящата атестация да се отчитат само дейности, при които ученият е представен с
месторабота ИМИ-БАН. Изключение при публикациите – ако в години 2015, 2016 е указан
ИМИ-БАН поне в Благодарности или по друг подходящ начин.
Данните по критериите, които се отчитат в системата СОНИКС, да бъдат отразени със
съответните извлечения от СОНИКС. Примери за работа със СОНИКС са дадени в края
на този документ.
При атестацията, където има дублиране на дейности, ученият да избере по кой критерий
да се отчитат (носещият по-висок бр. точки). Където дейностите са за по-малко от целия
период (36 мес.) – например x месеца, за точкуването се прилага коефициент x/36.
По Раздел I: Научно-изследователска дейност
- По т. 1.1, 1.2 и 1.3 – не се признават за публикации препринтите, намиращи се само в
arXiv или в материали без ISSN или ISBN. Цитиранията (т. 1.4.) в елекронния arXiv се
признават. Признават се цитирания в дисертационни трудове със зададени координати и
детайли.
- За научни трудове, в които броят съавтори от института на БАН (A) е под 5 % от общия
брой автори (B), се въвежда коригиращ коефициент C = 2A/B.
- Данните по т. 1.1.1 за импакт фактор IF се търсят в базата данни на Thomson Reuters,
http://jcr.incites.thomsonreuters.com/ – виж пояснителен файл: ThomsonReuters.pdf от сайта на
ИМИ-БАН, раздел „Атестиране на служителите в ИМИ - БАН, 2018 г.“ на адрес
http://www.math.bas.bg/atest/
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- Данните по т. 1.1.2. се търсят в Scopus (Elsevier), стойностите на импакт ранга SJR са
достъпни на линка http://www.scimagojr.com/journalsearch.php (свободен достъп) - като се
изпише името на изданието или ISSN.
- Данните по т. 1.1.1 се отчитат за годината на публикацията (2015, 2016), а за 2017 –
последната известна стойност за 2016.
- За данните по т. 1.1.2. да се посочи уеб-линк към изданието (или вторичния източник),
удостоверяващ съответното индексиране.
- По т. 1.3, под монография се разбира публикуван (през атестационния период) научен
труд по единна тематика с оригинално научно съдържание (в областта на математиката,
информатиката, обучението по тях), който е в обeм не по-малък от 100 стр. и притежава
ISBN.
Списък на реномирани международни издателства е препоръчан от ЦУ на БАН и се
намира на сайта https://research.usp.ac.fj/wp-content/uploads/2017/06/2016-Ranking-ofAcademic-Publishers.pdf, както и на сайта на ИМИ-БАН, раздел „Атестиране на
служителите в ИМИ - БАН, 2018 г.“ на адрес http://www.math.bas.bg/atest/. Всички
категории (A,B,C) от този списък се считат за реномирани.
Да не се отчитат тук книги, които не съдържат научно-изследователски резултати в
областите математика, информатика или образование по математика и информатика, те
могат да се отчитат като научно-популярни книги (по т. 2.4.1) и се оценяват с по 20
точки. Книги, в които учен от ИМИ-БАН е съставител, а не автор на основните материали,
да се отчитат в т. 2.3. Съставителска дейност.
- По т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.5:
- Признават се най-много по 2 броя публикувани статии в сборник трудове на една
и съща конференция. Ако са повече от 2 в един и същи сборник, останалите се отчитат
само като изнесени доклади.
- По т. 1.5., доклад на научен форум се отчита само ако не се дублира с отчетена в т.
1.2. публикация в съответния сборник трудове на този форум.
- По т. 1.5 и т. 4.3., „Международен научен форум“ (според Методиката на БАН) е
научна проява с международен програмен и/или организационен комитет (не по-малко от
50% членове от чужбина) и международно участие (не по-малко от 50% чуждестранни
участници), независимо от мястото на провеждането му. При липса на едно от тези условия
конференцията се класифицира като национална (евентуално с международно участие).
По Раздел II: Научно-приложна дейност
- По т. 2.1. - участие в проекти / програми, Еразъм се отчита като за международни
проекти/ програми.
- По т. 2.1.3. и т. 2.1.4. да НЕ се отчитат т.нар. бюджетни НИП (от бюджетната субсидия
на ИМИ-БАН) . Имат се предвид само проекти с ФНИ и др. национални организации, от
които ИМИ-БАН получава извънбюджетни средства.
- По т. 2.1.2. и 2.1.4. – участие в проекти по оперативната програма за развитие на
човешките ресурси (МОН), сертифицирана от ЕС (Брюксел), да се признава като
финансирана от външен източник – 12 т., а такива само на национално ниво – с по 8 т.
- По т. 2.4.1.: Научно-популярна книга: пример – книга за олимпиади, състезания и др.,
отчита се 20 т/ бр.
По Раздел III: Учебно-образователна дейност
- По т. 3.2.1 и т. 3.2.2 – може да се отчитат докторанти еднократно като защитили (по 30 т.) и
като ръководство през годините предхождащи защитата (по 15 т. / год.).
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По Раздел IV: Научно-организационна дейност
- По т. 4.7. Награди, например:
- наградите „Байт”– 6 точки;
- награди на ИМИ, БАН, СУБ и сродни: по 8 точки
- награди „Питагор“, „Джон Атанасов”, „Марин Дринов” (ниво МОН, Президент) –
по10 точки.
По Раздел V: Експертна дейност
- По т. 5.5. – анонимна рецезентска дейност: Отчита се тази, за която е написано точно
къде (за кои списания) и каква е. Да се избягва отчитането на рецензии на статии за
списания, в които ученият е и член на Редколегията (с цел избягване дублиране на
дейности).
За учени, които са в дългосрочен отпуск (престой) в чужбина и учени на пълен
щат във Висши Училища или в други научни институции в България:
- Да не се отчитат научни проекти (т. 2.1.), по които се работи в университети, ако
финансирането и работата по тях нямат връзка с ИМИ-БАН;
- Да не се признават точки по критерий 3.1.7. - участия в изпитни комисии, когато те са в
университетите, където работят тези учени (те не са принос към дейността по раздел III на
ИМИ-БАН);
- Да не се признават точки по т. 4.4. - участие в научни, експертни съвети, комисии и
други в областта на науката и висшето образование у нас и в чужбина, където ученият
работи или не представлява ИМИ-БАН;
- Да не се признават точки по т. 5.4.1. до т. 5.4.5 за рецензии/становища по процедури в
чуждестранни или Български университети, където работи ученият и той представлява
съответния университет, а не ИМИ-БАН.
По-специални случаи:
- Не се приемат за разглеждане ръкописни текстове на отчети без атестационна карта
и/или без електронните файлове.
- При окончателното определяне на оценките по атестационните карти, АК да взема предвид
дали отчетените публикации, цитирания и дейности са тясно свързани с научни приноси
в областта на математиката (М), информатиката (И) и образованието по МИ.
При установени неверни данни АК може да редуцира съответните количествени показатели.
Примери за работа със СОНИКС:

-

След влизане в личния профил, отиваме на: Научни публикации и цитирания. Там
вдясно горе има меню: „Справки публикации” и отваря: „Търсене” – по изброени
надолу критерии. Например: Е 03/1.1. – след кликване отваря меню за години
(период), в случая са: От година 2015 / До година 2017/ Тип записи: вместо „Всички
записи” избираме „Записи, които влизат в отчета на звеното” - > Търсене - > Излиза
списък...
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Долу вдясно в червено поле има надпис: „Експорт към MS Word” – след кликване ->
Отваряне с Microsoft Office... -> Получавамe файл, който запазваме като *.doc (Word
file) с подходящо име: Името на учения-вид публикации. doc.
-

Аналогично – за други видове публикации; аналогично при менюто „Справки
цитати на публикации”, и т.н.

-

Аналогично, от меню „Изнесени доклади на научни форуми” -> „Справки
изнесени доклади”- избираме съответния критерий -> период години -> „Експорт към

MS Word” – запазваме като файл
..........
- Накрая копираме всички тези части в един общ текстов файл с име „име на
учения.doc”, и за да не може да се редактира от другиго, запазваме като pdfфайл, например – с Print - > Adobe PDF, или друга подходяща програма.
Така всеки учен представя pdf-файл (и негова разпечатка, която подписва) с общите
данни от СОНИКС по критерии, включени в Атестационната карта.
Данните извлечени от СОНИКС трябва да бъдат допълнително категоризирани и
филтрирани според изискванията в Атестационната Карта и настоящите Указания.
Например, цитатите в Scopus или Web of Science да бъдат с удебелен шрифт, а онези,
които не отговарят на изискванията, да бъдат премахнати.
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