
ИМЕ на   ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ - 

ТОЧКИ

1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ 

1.1. Актуалност на темата на изследването 

1.2. Методология на изследването

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

2.1.  Работна програма на проекта - Уместност на работната програма и 

потенциал за по-нататъшни изследвания, вкл. след приключване на проекта 

2.2. Приложимост на очакваните резултати - Възможност за приложение в 

практиката и на какво ниво ще се прилагат постигнатите резултати 

2.3. ФИНАНСОВ ПЛАН 

3. НАУЧЕН ОПИТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ брой
точки за 

брой

3.1. Публикации  в научни издания с импакт фактор 2

3.2. Публикации  в научни издания, реферирани и индексирани  в SCOPUS или 

Web of Science  без импакт фактор 
1,5

3.3. Цитирания според SCOPUS или Web of Science с изключване на 

автоцитатите на всички съавтори 
1

3.4. Цитирания извън  3.3 с изключване на автоцитатите на всички съавтори 0,5

3.5. Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата и дизайна 1

3.6. Получени рецензии/отзиви за реализирани авторски продукти в 

специализирани издания в областта на архитектурата и дизайна 
0,5

3.7. Публикации в издания от Националния референтен списък  1

3.8. Публикации в нереферирани или неиндексирани издания, вкл. 

професионални списания, книги и сборници от конференции 
0,5

3.9. Регистрирани патенти и/или заявки за патенти 1

3.10. Участие в научно-изследователски проекти 1

3.11. Участие в научни конференции, семинари 1

3.12. Награди, грамоти, документи за дългосрочни специализации и други 

материали за научни постижения 
1

ТРИТЕ ИМЕНА НА ОЦЕНИТЕЛЯ, научна степен и ак. длъжност подпис

дата: ..........................

от 0 до 5

от 0 до 5

от 0 до 5

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

КАРТА 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                                        

Конкурс  по националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ за 2022г.

(попълва се от членовете на Комисията)

Приложение № 2 към ПМУПД

4. КОМЕНТАР 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                         

на Проект със заглавие: 

......................................................................................................................................................

оценява се от  ... 

до …точки

оценява се от  ... 

до …точки

ОБЩО:

от 0 до 5

от 0 до 5


