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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Българската академия на науките обяви конкурс за избор на академици на БАН.
Съобщението може да се намери на сайта на Академията, както и Правилника за избиране на
академици и член-кореспонденти.
Централното ръководство на Съюза на учените в България има право да прави
предложения за участие в конкурса. Съюзните членове, които желаят да участват в конкурса
за академици, трябва да изпратят до 13 февруари 2015 г. (петък) следните документи на
хартиен носител:
 молба до УС на СУБ (свободен текст) с посочване на научното направление за
участие в конкурса;
 кратка творческа биография (СV);
 кратка справка за най-важните си постижения и тяхното значение за развитието
на науката;
 справка в таблична форма, която да отразява общ брой на научните трудове и
броят им след присъждане на званието „член-кореспондент” (в т.ч. трудове, отпечатани в
чуждестранни списания и трудове, отпечатани в български скписания), брой участия в
български научни прояви; брой цитирания в чуждестранни списания; брой цитирания в
български списания (без автоцитати) и общ импакт-фактор на кандидата;
- становище на съюзното звено, където членува.
Предложенията ще бъдат разгледани от Управителния съвет на СУБ и одобрените ще
бъдат депозирани в БАН до 19 февруари 2015 г. Обръщаме специално внимание на
обстоятелството, че в конкурса могат да участват учени с присъдена научна степен „доктор
на науките” и избрани за член-кореспонденти на БАН.
С уважение,
Акад. Д. Дамянов
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