ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
БЛАГОЕВГРАД
Факултет .............................................

Катедра ...........................................................

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН
На ..............................................................................................................................................
/звание, име, презиме, фамилия/

За дейността през учебната 20... / 20... година
I. Учебна дейност
Зимен семестър
план
отчет

Летен семестър
план
отчет

1. лекции
2. семинари
3. упражнения
4. лекции на
чужд език
5. семинари на
чужд език
6. упражнения
на чужд език
7. практики
8. извън
аудиторна
заетост
9. лекции в друг
университет и в
чужбина
10. участие в
изпитни
комисии
Участие в подготовка на документация
учебна документация
за акредитиране и след акредитационен
контрол

II. Научно - изследователска дейност
1. Публикации*.
ПУБЛИКАЦИИ - ПЛАН
статии

монографии
и глави от
книги

учебници и
учебни
помагала

доклади на
конференции
отпечатани в
пълен текст

студии

в чужбина

в страната

в чужбина

в страната

в чужбина

в страната

в чужбина

в страната

чуждестранни
реферирани
списания

национални
реферирани
списания

общо

от тях

Самостоятелни
В съавторство

ПУБЛИКАЦИИ - ОТЧЕТ
Статии

Монографии
и глави от
книги

Учебници и
учебни
помагала

Доклади на
конференции
отпечатани в
пълен текст

Студии

Самостоятелни
В съавторство

2. Доклади от научни конференции.
Доклади от научни конференции
В страната
В чужбина
Публикувани в
Непубликувани
Публикувани в
Непубликувани
пълен текст
пълен текст
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в чужбина

в страната

в чужбина

в страната

в чужбина

в страната

в чужбина

в страната

чуждестранни
реферирани
списания

национални
реферирани
списания

общо

от тях

3. Проекти.
Програма

ПРОЕКТИ
Наименование на проекта и
номер и дата на договор

Средства

Форма на
участие

Други
партньори
(ако е
приложимо)

Срок

Вътрешно
университетски
конкурси
Вътрешно
университетски
конкурси
Национални програми
и публични фондове
Европейски програми
и публични фондове
Фонд
изследвания

научни

Програми
по
Кохезионната
политика (Структурни
фондове)
Уастие
в
проекти
изпълнявани от други
организации
Дарения, проекти на
български и чужди
фирми

4. Привличане на студенти.
Привличане на студенти (брой)

Дейност
Проблемни групи
Проекти
Конференции
Научни сесии
Художествено-творческа дейност
Спортни изяви
Други

План

Отчет

5. Участия в редколегии.
Вид на изданието

Български

Вид на участие
(гл.редактор, зам.главен редактор,
член)

Чуждестранни

Вид на участие
(гл.редактор, зам.главен редактор,
член)

Списания
Сборници
Годишници
Материали от
конференции
Общо:
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6. Рецензии. Становища. Отзиви.
статии

Публикации
монографии
книги

Докторантури
учебници

студии

Хабилитиране
доцент професор

Рецензии
Становища
Отзиви
6. Цитирания*.
Брой цитирания за периода (без автоцитирания,
включително и от съавторите)
В страната
В чужбина
Общо
7. Участия в научни журита.
Докторантури

Участия в научни журита
Хабилитиране
Доцент

Професор

8. Научно ръководство.
Научни ръководства - ПЛАН
на докторанти
на изследователски групи
на дипломанти
на специализанти

Научни ръководства - ОТЧЕТ
на докторанти
на изследователски групи
на дипломанти
на специализанти

9. Награди*.
Брой получени научни награди и отличия
национални
международни
10. Интелектуална собственост.
Брой подадени заявки за защита на интелектуална собственост и издадени защитни
документи (например: полезни модели)
към български организации
към международни организации
Брой свидетелства за интелектуална собственост
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III. Академично развитие за периода
Кариерно развитие

Дата

Научна степен/научна
длъжност

Израстване в академична длъжност
(гл.асистент, доцент, професор)
Израстване в образователно научна
степен „доктор” и в научна степен
„доктор на науките”
ІV. Повишаване на квалификацията – обмен, специализации, други форми.
- План
В България
програма
продължителност

В чужбина
програма
продължителност

-Отчет
В България
програма
продължителност

В чужбина
програма
продължителност

V. Художествено творчески изяви
Творчески изяви или участия в прояви с лични изпълнения или творби от името
на ЮЗУ „Н. Рилски”
Вид на изявата

Място

Брой
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VІ. Спортни изяви
Спортни изяви
Вид на изявата

Място

Брой

VIІ. Административна и експертна дейност.
Дейност
Участие в изборните органи на управление на
ЮЗУ (академичен съвет, факултетен съвет,
общо събрание на университета)
Участие в организационни комитети на
международни и национални научни форуми
Участие в научни, експертни съвети, комисии
и други в областта на науката и висшето
образование в страната и в чужбина

Брой

Участие в организационен комитет и програмна колегия на конференция или научна
сесия
университетска
национална
международна
Декларирам, че посочените данни са верни.
Дата: ...................

Подпис: ........................

Ръководител катедра: ..................................

Декан: .....................................

*Приложение пълен библиографски списък на публикациите, наградите и цитиранията за
периода на хартиен и електронен носител.

1) Съхраняват се и се обобщават в катедрата за всеки семестър със срок постоянен.
2) Ежегодно катедрата предава обобщена информация във факултета, която се
съхранява от секретарите на факултети, съобразно сроковете за
институционална и програмна акредитация.
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