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УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР ГАДЖЕВА,

Във връзка с Ваше писмо изх. № 274/17.01.2019 г. относно доклада на Комисията
за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, съгласно Правилника за
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища и научи организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ бих
искал да Ви информирам следното:
Наблюдението, оценката и анализът

на научноизследователската дейност на

научните организации се извършва от постоянно действаща Експертна комисия.
Оценката за 2017 г. е изготвена на база на наличните данни в Световните бази данни
съгласно Правилника, представените счетоводни отчети от научните организации и
висшите училища, регистъра на защитилите докторски дисертации и последваща
верификация от научните организации и висшите училища. Представените от
Тракийския университет данни в изпълнение на чл.13 от Правилника, отнасящи се до
научните публикации, индексирани в Scopus и/или в Web of Science, са взети предвид
при изготвяне на оценката на университета. При направена допълнителна проверка по

отношение на взетия брой цитирания за 2017 г. Комисията на извънредно заседание,
проведено на 25.01.2019 г., установи неточност при прехвърляне на верифицираните и
последващо проверени от нея данни в оценъчната карта, което е довело до намаляване
на действителната оценка. Предвид това Комисията взе единодушно решение
Тракийският университет да бъде класиран в категория „НО и ВУ с отлична оценка с
резултат над 1000 точки“, по-точно 1055,52.
В приложение Ви изпращаме Оценъчна карта и Списък на научните области и
научните направления в съответствие с научните области от класификатора на Web of
Science.
Оставаме на разположение за допълнителна информация.
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