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Условия и ред за заемане на академичната длъжност „главен
асистент”
Академичната длъжност „главен асистент” се заема въз основа на конкурс и
избор.
Кандидатите за заемане на академичната длъжност „главен асистент“
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са придобили образователна и научна степен „доктор“;
2. да са публикували поне две научни статии и два научни доклада, от
които поне една научна публикация е включена в индексирани, реферирани и
оценявани списания;
3. да са издържали успешно конкурсен изпит.
Кандидатите за участие в конкурса подават в отдел „НИДД” следните
документи:
1. заявление по образец;
2. автобиография (CV) по образец;
3. диплома за образователната и научна степен „доктор” в съответната
научна област или научни области;
4. удостоверение за стаж по специалността;
5. списък на публикациите;
6. справка за публикации в индексирани, реферирани и оценявани списания
по образец;
7. договори за участие в проекти;
8. автореферат на дисертацията;
9. медицинско свидетелство;
10. свидетелство за съдимост.
Кандидатите на трудов договор в ИУ – Варна не подават медицинско
свидетелство и свидетелство за съдимост.
Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия назначена със
заповед на ректора на ИУ – Варна.
Тематичната програма за провеждане на конкурсния изпит за академичната
длъжност „главен асистент” се изготвя от първичното звено, направило
предложение за конкурса и се утвърждава от ректора. Тематичната програма
може да включва теми, казуси, ситуации, тестове и други, необходими за
преценка на професионалната подготовка и компетентност на кандидатите.
Конкурсът се провежда не по-късно от един месец след изпращането на
уведомлението по ал. 5
Конкурсът се провежда от научно жури в състав от пет хабилитирани лица.
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Кандидатите за заемане на академична длъжност „главен асистент” се
оценяват по съвкупност по следните изисквания:
1. учебна работа:
а) аудиторни и извън аудиторни занятия;
б) работа със студенти и докторанти;
2. изследователска работа:
а) участие в изследователски проекти завършили с научни разработки;
б) научни публикации – публикувани най-малко две научни статии и два
научни доклада, включително една публикация в индексирано списание;
3. резултат от проведения изпит;
Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна оценка
кандидатите поотделно.

