ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
БЛАГОЕВГРАД

УТВЪРЖДАВАМ:
Ректор:
/ доц. д-р Стефан Капралов/

Зам. Ректор НИД:
/ проф. д-р Мария Станкова/

СИСТЕМА
за конкурсно разработване и реализиране на проекти за научни изследвания
Утвърдена на АС-Протокол № …………………….

I. Условия за кандидатстване
1. Конкурсът за научноизследователски проекти, разработвани и реализирани по настоящата
Система към КТ се открива със заповед на ректора на Частно Висше училище Колеж по туризъм –
Благоевград и се обявява публично по подходящ начин пред академичния състав на висшето
училище.
2. В конкурса могат да участват отделни преподаватели на основен трудов договор и студенти,
колективи с ръководител хабилитиран преподавател, или отделни звена в състава на Частно
Висше училище Колеж по туризъм – Благоевград.
3. Средствата за научноизследователски проекти се предоставят за:
 проекти за научни изследвания в областите на науката и практиката, в които висшето
училище подготвя студенти;
 проекти за подготовка за участие в международни научни програми;
 допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за
художествено-творческа дейност, финансирани от национални или международни научни
организации;
 проекти за провеждане на прояви в научните области, в които Частно Висше училище
Колеж по туризъм – Благоевград подготвя студенти.
4. Заявките за научноизследователските проекти се представят в срок до един месец от датата
на обявяване на конкурса.
5. Изискванията към структурата и съдържанието на проекта

наименование (заглавие, тема) на проекта;
резюме;
състояние на проблема, изводи;
изследователски цели и задачи;
очаквани резултати и научни приноси;
приложимост на резултатите (в научната област, в практиката, в учебния процес);
продължителност на изпълнение на проекта;
план-програма;
план-сметка;
научен колектив:
ръководител на проекта;
изпълнители (преподаватели, студенти)














II. Оценяване и класиране на заявените проекти
1. Организацията, провеждането и отчитането на конкурсите, включително и окончателното
класиране на проектите, се извършва от комисия, назначена от Ректора.
Членовете на комисията са хабилитирани лица и не могат да са членове на
научноизследователски колектив, участващ по конкурса.
2. Оценяването на научноизследователския проект се извършва по набор от следните критерии:
 Съответствие на тематиката на проекта с научните направления,
приоритетите и концепцията за НИД на висшето училище;
0-10
 актуалност;
0-10
 реализуемост;
0-10
 брой студенти;
0-10
 привлечени преподаватели и изследователи;
1- 2
 възрастов профил (до 35 г, до 45 г., до 55 г., до 65 г.)
8-2
 патенти /полезни модели, произтичащи от научното изследване
0-10
 икономическа целесъобразност и ефективност от научните изследвания
0-10
3. По преценка на Комисия може да се определи един рецензент, външен за основното звено,
предлагащо проекта и неангажиран с реализацията му. Рецензията в този случай се представя в
десет дневен срок и трябва да съдържа оценки по горните критерии, становище за
целесъобразност на проекта, бележки и препоръки.
Членовете на експертната група дават персонална оценка по показатели със съответна тежест.
Балът на j-тото проекто-предложение се определя от израза:
n

q i = ∑ p i mi
i =1

където q j е обща експертна бална оценка;
pi - балът на i-тия показател;
mi - тежест на i-тия показател.

Сумарният класиращ бал се определя по израза:
Q = ∑ qi

Оценъчните показатели са представени в таблица 1
№ Показател i
Относителна Скáла
тежест mi
1

Научна
значимост

0,6

Международна
Национална
Локална

Бал
на Забележка
показателя
pi
3
Научна новост и иновативност,
2
повишаване
на
1
квалификацията, подобряване
на

материалната

база,

научноизследователско
обслужване на дейностите.

2
3

4

Приоритетност 0,4
Резултатност

Ефективност

0,6

0,4

Пълна
Частична
Висока
Средна
Ниска
Висока
Средна
Ниска

3
1
3
2
1
3
2
1

Приоритетни

оси

на

КТ,

страната и на ЕС
Патенти,

публикации,

цитирания,

монографии,

учебници.
Привлечени

средства,

привлечени

външни

изследователи,
икономическа

очаквана
ефективност,

социална ефективност.

Максималната възможна стойност е 6, а минималната - 2. Проектите, получили обща оценка 3,50
и по-голяма, се класират безусловно.
Заявките се класират на заседание на Комисията. Заседанието е редовно, ако в него участват две
трети от членовете ú. Комисията съставя протокол за класирането на заявките. Решенията на
Комисията не подлежат на обжалване и се свеждат до знанието на заинтересованите лица.
Контролът върху работата на Комисията се осъществява от Академичният съвет на Частно Висше
училище Колеж по туризъм - Благоевград. Комисията осигурява пълен и равен достъп на
членовете на академичния съвет до материалите, свързани с работата й.

III. Сключване на договори за научноизследователски проекти и приемане на отчети по
договорите.
1. Договорите с ръководителите на проектите, спечелили конкурса, се сключват в 10-дневен срок
след решението на комисията за окончателното класиране.
2. Договорите са със срок на изпълнение от една година.
 крайният срок за предаване на годишния отчет е 10 декември на текущата календарна
година;

 договорът съдържа наименованието, предмета и целите на проекта, резултатите, които
трябва да бъдат постигнати, показатели за наблюдение и оценка на изпълнението,
предпоставки за постигане на заложените резултати, междинни и крайни срокове на
изпълнение, вида и обема на дейностите, начина на отчитане и приемане на резултатите;
 договорът се придружава от план-програма, план-сметка при целесъобразност и списък на
участниците в проекта;
 колективите са длъжни да публикуват резултатите от изследванията.
Отчетите по договорите се представят в един екземпляр в Центъра за научноизследователска дейност при Частно Висше училище Колеж по туризъм - Благоевград.
 Отчетите по договорите се приемат от комисията.
 Заседанието на Комисията е редовно, ако в него участват две трети от членовете й.
Приемането на отчетите е на база набор от показатели за оценка, наблюдение и
отчитане на резултатите, както следва:
 изпълнена ли е план-програмата;
 съответствие на изследването с регионалните, национални и европейските приоритети в
научната област (ниво на разработване);
 постигнати ли са предварително заложените изследователски цели;
 научни приноси, приложни приноси;
 разпространение на постигнатите резултати;
 монографии;
 патенти;
 цитирания;
 привлечени преподаватели и изследователи от други висши училища
(български, чуждестранни);
 подпомагане на кадрово развитие на колектива;
 пазарна реализация на научния продукт;
 други.
3. Приемането на отчетите завършва с доклад до Ректора с подробна информация за решенията
на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Указания за подготовка на предложенията за финансиране (по типове договори)
2. Приоритетни оси на научните изследвания в Частно Висше училище Колеж по туризъм –
Благоевград
3. Бланки за:
 Договор;
 План-програма;
 План-сметка

