СТАТУТ НА ГОСТ-ПРОФЕСОР
на Института по информационни и комуникационни
технологии на БАН
Приет от НС на ИИКТ-БАН на 23.02.2022 г. (протокол № 2)

1. За изпълнение на задачите от научния план на Института, в ИИКТ-БАН могат да
бъдат назначавани гост-професори на допълнителен трудов или граждански договор
извън бюджетната субсидия на Института.
2. За гост-професор на ИИКТ-БАН може да бъде назначено лице, което:
а) има значителен принос в изследователската, образователната и организационната
дейност на ИИКТ-БАН, което е било професор на основен трудов договор в ИИКТБАН, прекратен поради пенсиониране.
б) не е било на трудов договор в ИИКТ-БАН, но е или е било професор в друга
научна организация в България или чужбина и чиято научноизследователска и
научно-приложна дейност е тясно свързана с дейността на ИИКТ-БАН.
3. Кандидатстване за гост-професор става чрез подаване на следните документи,
адресирани до Директора на ИИКТ-БАН:
а) заявление от кандидата;
б) научна автобиография и описание на научноизследователската и научноприложна дейност на кандидата за последните пет години;
в) мотивирано предложение от ръководителя на секция на ИИКТ-БАН с
приложен протокол от заседание на секцията, обосноваващо необходимостта от
това назначение и задачите от научния план на секцията, по които гостпрофесорът ще работи.
4. Назначаване се утвърждава от НС след обсъждане и чрез явно гласуване. За
одобряването е необходимо обикновено мнозинство от редуцирания списъчен състав
на НС
5. Назначаването е за срок до три години с възможност за продължаване. При
продължаване
се
прилагат
заявление
от
кандидата,
описание
на
научноизследователската и научно-приложна дейност на кандидата за последните три
години и мотивирано предложение-подкрепа от секция на ИИКТ-БАН.
6. Гост-професор има право на:
а) работно място в ИИКТ-БАН;
б) да участва в подготовката на научните кадри за ИИКТ-БАН като ръководител или
научен консултант на докторанти, обучавани в ИИКТ-БАН;
в) да ръководи и да участва в национални и международни проекти, в които ИИКТ- БАН
е участник, ако това не противоречи на условията на финансиращата организация;
7. Гост-професор е задължен:
а) да участва в разработката на научната проблематика на ИИКТ-БАН;
б) да упоменава статута си на гост-професор на ИИКТ-БАН в научните си публикации;
в) да оказва научна и методична помощ на млади колеги в ИИКТ-БАН;
г) да представя и популяризира постиженията на ИИКТ-БАН пред български и
чуждестранни научни организации и пред обществото;
д) ежегодно да отчита своята дейност

