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Методика за формиране на атестационната оценка
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1
 Методиката е обновена и приета с Протокол №15 от заседание на АС от 27.09.2017 г. и влиза в сила от 1.10.2017 г.   

І. Учебно-преподавателска дейност ІІ. Научно-изследователска дейност 

Нехабилитирани преподаватели Нехабилитирани преподаватели 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

повече от 55 точки положителна 40 повече от 30 

точки 

положителна 40 

40 – 55 точки задоволителна 20 21 – 30 точки задоволителна 20 

по-малко от 40 точки незадоволителна 0 по-малко от 21 

точки 

незадоволителна 0 

Хабилитирани преподаватели Хабилитирани преподаватели 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

точки качествена 

оценка 

количествена 

оценка 

повече от 65 точки положителна 40 повече от 55 

точки 

положителна 40 

50 – 65 точки задоволителна 20 36 – 55 точки задоволителна 20 

по-малко от 50 точки незадоволителна 0 по-малко от 36 

точки 

незадоволителна 0 



 
 

 

 

 

Формиране на общата оценка от основата на личния отчет: 
 Ако сумата от количествените оценки по четирите критерия е по-голяма от 80, то общата оценка от атестацията е положителна; 

 Ако сумата от количествените оценки по четирите критерия е в интервала [40, 80] (т.е. по-голяма или равна на 40 и 

същевременно по-малка или равна на 80) и е получена поне задоволителна оценка по всеки от първите два критерия (учебно-

преподавателска дейност и научно-изследователска дейност), то общата оценка от атестацията е задоволителна; 

 Ако е получена незадоволителна оценка по поне един от първите два критерия (учебно-преподавателска дейност или научно-

изследователска дейност), то общата оценка от атестацията е незадоволителна. В случаите на незадоволителна обща оценка се 

счита, че преподавателят е получил отрицателна атестация. 

ІII. Участие в дейността на академичната общност ІV. Студентско мнение 

Нехабилитирани преподаватели Нехабилитирани преподаватели 

точки качествена оценка количествена 

оценка 

точки качествена оценка количествена оценка 

повече от 5 точки положителна 20 повече от 45 точки положителна 20 

4 – 5 точки задоволителна 10 27 – 45 точки задоволителна 10 

по-малко от 4 точки незадоволителна 0 по-малко от 27 

точки 

незадоволителна 0 

Хабилитирани преподаватели Хабилитирани преподаватели 

точки качествена оценка количествена 

оценка 

точки качествена оценка количествена оценка 

повече от 25 точки положителна 20 повече от 45 точки положителна 20 

16 – 25 точки задоволителна 10 27 – 45 точки задоволителна 10 

по-малко от 16 точки незадоволителна 0 по-малко от 27 

точки 

незадоволителна 0 


