Таблица за индивидуална оценка по ЗРАСРБ
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

група
показатели

А

Показател

1. Дисертационен труд за
присъждане на
образователна и научна
степен "доктор"

Б

2. Дисертационен труд за
присъждане на научна
степен "доктор на науките"

В

3. Хабилитационен труд монография
4. Публикувана монография,
която не е представена като
основен хабилитационен
труд

Моля, попълнете вашите данни

Автор: Христо Гьошев, Заглавие на дисертационния труд: „Към произхода на
конститутивната проблематика за разума във философията на Й. Г. Фихте”, СУ „Св.
Климент Охридски“, защитата е проведена на 14.07.2005 г. (протокол №2 от 06.02.2006
г.), Научен ръководител проф. д-р Иван Софрониев Стефанов, обем 285 стр.,
рецензенти проф. д-р Валентин Канавров; проф. д-р Димитър Денков

50

Автор: Христо Гьошев, заглавие „Идентичност и нормативност. Изследване върху
философския редукционизъм на Дерек Парфит“, научен редактор: Проф. д-р Христо
Тодоров, Рецензенти: проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Ясен Захариев, Издателство на
НБУ, 2013 г., ISBN: 978-954-535-774-9.

100

Научно жури

КРАС

Комисия по
качеството

Присъдени точки от:

атестационна
комисия

Факултет за базово образование
Философия и социология
д-р Христо Петров Гьошев
главен асистент
2. Хуманитарни науки
2.3 Философия

кандидат

Факултет:
Департамент:
Преподавател:
заемана длъжност:
област на висше образование:
Професионално направление:

5. Публикувана книга на
базата на защитен
дисертационен труд за
присъждане на
образователна и научна
степен "доктор" или за
присъждане на научна
степен "доктор на науките"
6. Статии и доклади,
публикувани в научни
издания, реферирани и
индексирани в
световноизвестни бази
данни с научна информация
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Истина и интерпретация: в търсене на по-добро слово. В:
Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов . София: Нов
български университет, 2015., с. 151-162, 12 стр, ISSN: 978-954-535-894-4.
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Религиозните морални ценности в глобалното общество. В:
Годишник на департамент История , Vol. 7, с. 121-136, 2012., 18 стр, ISSN: 1313-7301.
http://ebox.nbu.bg/hist15/index4.php?id=24#t

7. Статии и доклади,
публикувани в
нереферирани списания с
научно рецензиране или
публикувани в редактирани
колективни томове

10

10

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Collective identities and moral reflection. In: Critique and
humanism , vol. 40, с. 225-235, 2012., 19 стр, ISSN: 0861-171.
10
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Идеята за „човечество“ и човешките права. Във: Философски
алтернативи , 6, с. 40-48, 2011, 16 стр, ISSN: 0861-7899.
10
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Рорти за философската революция. Във: Философски
алтернативи, бр. 6/2009, с. 115-125, 11 стр., ISSN: 0861-7899.
10

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Проблемът за кръга в първите рефлексии на Фихте от
Собствени разсъждения върху Елементарната философия. В: Критика и хуманизъм , 24/2007,
с. 281-292, 18 стр, ISSN: 0861-171.

Г

10

8. Студии, публикувани в
научни издания,
реферирани и индексирани
в световноизвестни бази
данни с научна информация

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Grounding Recognition Anew: Challenges to Honneth's recognition
paradigm and possibilities of empirical support for the critical social theory. In: CAS Working Paper
Series, vol. 10, 2018., 75 стр. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=703481
15
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Липсващото трето: перформативистки и прагматистки аргументи
за истината. В: Език и публичност , бр. 7, кн. 2/2018., с. 205-218, 20 стр, ISSN: 2367-5756.
https://sophy.nbu.bg/bg/spisanie-ezik-i-publichnost/broeve/kn-7-broj-2-2018

15

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Разновидности на прагматистката концепция за истината. В:
Критика и хуманизъм , бр. 44, с. 175-198., 2015., 37 стр, ISSN: 0861-171.
15
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Достатъчно доброто общество. Психоаналитичната теория в
теорията на признаването на Аксел Хонет. В: По стъпките на другия . София: Просвета, с. 402422, 2014., 45 стр, ISBN: 978-954-01-3059-0.
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Историко-философската рефлексия на Карл Райнхолд и
проблемът за систематичното единство на разума. Във: Философски алтернативи, 6, с. 95-106,
2012, 23 стр, ISSN: 0861-7899.

9. Студии, публикувани в
нереферирани списания с
научно рецензиране или
публикувани в редактирани
Автор: Христо Гьошев, заглавие: Колективни идентичности и морална рефлексия. В:
колективни томове
Социологически проблеми, 44., с. 79-91, 2012., 21 стр, ISSN: 0324-1572.

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Правото на обосноваване в международен контекст. В: Критика
и хуманизъм, бр. 31, 2010 г., с. 129-146, 29 стр., ISSN: 0861-171.

15

15

15
15

колективни томове

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Игри на еманципация в международните отношения. В: Критика
и хуманизъм, бр. 38, с. 23 – 40, 2012., 27 стр, ISSN: 0861-171.

15

Автор: Христо Гьошев, заглавие: The right to justification in an international context. In: Critique and
Humanism, vol. 35, special issue, Challenges to representative democracy today, pp. 151 – 166, 2010.,
35 стр, ISSN: 0861-171.

15

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Структурни изменения на легитимността. В: Социологически
проблеми, извънреден брой, с. 17 – 37, 2010., 35 стр, ISSN: 0324-1572.

15

Автор: Христо Гьошев, заглавие: Хайдегер и проблемът за „традиционната“ истина. В: Градев, В.,
Фадел, М, (съст.) На път към Хайдегер. София: Нов български университет., с. 107-150, 46 стр.,
ISBN: 978-954-535-544-8.

15

Гьошев, Христо. Религиозните морални ценности в глобалното общество. В: Годишник
на департамент История, Vol. 7, с. 121-136, 2012, ISSN: 1313-7301. Цитирано в: Мария
Китова, Eзикът и религията - два различни модела на света, 2017, Варна: ЕИ „Liternet“,
ISBN 978-954-304-419-1.

10

10. Публикувана глава от
колективна монография

11. Съставителство на
речници (само за 2.1.)

12. Цитирания или рецензии
в научни издания,
реферирани и индексирани
в световноизвестни бази
данни с научна информация
или в монографии и
колективни томове

Д

Гьошев, Х., Липсващото трето: перформативистки и прагматистки аргументи за
истината. В: Език и публичност, бр. 7, кн. 2/2018., 20 стр, ISSN: 2367-5756. Цитирано в:
Димитър Вацов, Да разбираш значи да държиш курса!
(Три фотоувеличения – Хайдегер, Витгенщайн, Дейвидсън – и едно допълнение върху
проблема за разбирането). Във: Векът на херменевтиката, София: НБУ (приета за печат),
ISBN: 978-619-233-096-5.

10

Гьошев, Х., 2010. Хайдегер и проблемът за традиционната истина. В: Градев, Вл.,
Фадел, М., съст. На път към Хайдегер. Сборник по повод 80 годишнината от
13. Цитирания в монографии публикуването на Битие и време и българския превод на книгата. София: Нов български
и колективни томове с
университет, ISBN: 978-954-535-544-8. Цитирано в: Стефан Попов, Негативната
научно рецензиране
универсалност на херменевтиката. Във: Векът на херменевтиката, София: НБУ (приета за
печат), ISBN: 978-619-233-096-5.

10

Гьошев, Х., 2009. Рорти за философската революция. Философски алтернативи, (6), 115125, ISSN: 0861-7899; Цитирано в: Стефан Попов, Негативната универсалност на
херменевтиката. Във: Векът на херменевтиката, София: НБУ (приета за печат), ISBN:
978-619-233-096-5.

10

Гьошев, Х., 2010. Хайдегер и проблемът за традиционната истина. В: Градев, Вл.,
Фадел, М., съст. На път към Хайдегер. Сборник по повод 80 годишнината от
публикуването на Битие и време и българския превод на книгата. София: Нов български
университет, ISBN: 978-954-535-544-8. Цитирано в: Христо Тодоров, Разбирането заселване в света и превод. Във: Векът на херменевтиката, София: НБУ (приета за
печат), ISBN: 978-619-233-096-5.

10

Гьошев, Х., Идентичност и нормативност, София:НБУ, ISBN: 978-954-535-774-9. Цитирано
в: Ясен Захариев, Идентичност и нормативност. Български философски преглед, бр.
3/2013, ISSN: 1314-5908.

5

Гьошев, Х., Идентичност и нормативност, София:НБУ, ISBN: 978-954-535-774-9. Цитирано
14. Цитирания или рецензии в: Стоян Ставру, Има ли алтернатива запрещението като законодателен подход към
в нереферирани списания с недееспособността на физическите лица?, сп. Правна мисъл, бр. 58, 2017., ISSN 1310научно рецензиране
7348.

5

Гьошев, Х., Идентичност и нормативност, София:НБУ, ISBN: 978-954-535-774-9. Цитирано
в: Стоян Ставру, Запрещение и идентичност: философия по време на право, сп.
Социологически проблеми, 2016, № 3-4, с. 200-218 ISSN: 0324-1572

5

15. Придобита научна
степен "доктор на науките"
16. Ръководство на успешно
защитил докторант (n е
броят съръководители на
съответния докторант)

17. Участие в национален
научен или образователен
проект

18. Участие в международен
научен или образователен
проект
19. Ръководство на
национален научен или
образователен проект
20. Ръководство на
международен научен или
образователен проект
21. Публикуван
университетски учебник или
учебник, който се използва в
училищната мрежа
22. Публикувано
университетско учебно
пособие или учебно
пособие, което се използва в
училищната мрежа

23. Наличие на
изследователска или
творческа програма

24. Членство в национални
и/или международни
организации и асоциации в
съответното професионално
направление
25. Научни публикации,
различни от представените
при завършването на
докторатурата (само за АД
"главен асистент" и АД
"доцент")
26. Участие в
изследователски или
творчески проект извън
посочените в показатели 17
и 18. Отнася се само за
академична длъжност
"професор"

Изследователска програма "Критическа теория и съвременна социална философия".
Тази програма се състои в изследване на последното поколение теоретици от
"Франкфуртската школа", позиционирана в "Института за социални изследвания" в гр.
Франкфурт. Представителите на школата имат академичната и изследователска заслуга
за поддържане, от двадесетте години на двадесети век до днес, на едно от водещите
направления в социалната философия, "критическата теория", която продължава да се
развива понастоящем чрез работата върху разработени от първооснователите на
школата, но защитени по нов начин цялостни теоретични концепции. Задачата на
изследователската ми програма е осъществяването на критичен диалог с тези
съвременни концепции, като до този момент са осъществени анализи върху различни
аспекти от работата на критическите теоретици Юрген Хабермас, Райнер Форст и Аксел
Хонет. Генералната цел на тези анализи е да бъде осмислено актуалното развитие на
критическата теория в контекста на съвременната социално-философска мисъл.

10

27. Приложени в практиката
резултати от научни
изследвания и други
продукти на
интелектуалната
собственост и/или
създадени произведения на
изкуството с международно
28. Участие в
борда/управителния съвет
на национални и/или
международни организации
и асоциации в съответното
професионално
направление

Ж

29. Превод на
научен/публицистичен труд
или голяма художествена
творба на български език

Автор: Христо Гьошев, публична лекция на тема: "Правото на обосноваване и
човешките права", изнесена на 25 януари 2010 г.

10

30. Водени публични
лекции от името на НБУ по
покана на ВУ или престижни
национални/международни Автор: Христо Гьошев, публична лекция на тема: "Игри на еманципация в
организации (или по покана
международната политика", изнесена на 19 декември 2011 г.
на НБУ - за външни
Автор: Христо Гьошев, публична лекция на тема: "Обосноваване на
кандидати)

социализационен модел в парадигмата на признаването на Аксел Хонет:
предизвикателства и решения". Изнесена на 4 април 2018 г.
31. Иницииране/активно
участие в създаването на
успешно стартирала нова
програма

Активно участие в разработването на МП „Социално предприемачество“, която
има два успешно стартирали випуска, 2016 и 2018 г.

15

32. Участие в
усъвършенстване на
програма и развитие на
курсове към програми

Активно участие в разработването и развитие на курсове към БП „Philosophy in
English“.
10

Активно участие в разработването и развитие на курсове към МП „Социално
предприемачество“.
Организиране на общоуниверситетски семинар „Истини и ценности“
съвместно с проф. д-р Христо Тодоров и проф. д-р Димитър Вацов, проведен в
Нов български университет през 2015 година.

33. Организиране и
провеждане на научна
Организиране на общоуниверситетски семинар „Аристотел: Никомахова
школа, общоуниверситетски етика“ съвместно с проф. д-р Христо Тодоров и проф. д-р Димитър Вацов,
научен семинар, научна
проведен в Нов български университет през 2016 година;
конференция, научен
конгрес, творчески фестивал Организиране на конференция „Херменевтика II: Феноменът разбиране и
в НБУ (или по покана на НБУ - многообразните му форми“ съвместно с проф. д-р Христо Тодоров, проф. д-р
Димитър Вацов, доц. д-р Васил Гарнизов и д-р Стефан Попов, д.н., проведена
за външни кандидати)

на 15 март 2019 г;
Организиране на научна конференция „Векът на херменевтиката“, проведена
на 17 ноември 2018 г;
34. Създаване и развитие на
научен/творчески колектив
или на научна/творческа
школа
35. Доказани
професионални приложни
умения в съответната научна
област и професионално
направление

20

36. Средна оценка от
анкетите за
удовлетвореност на
студентите от курс и
преподавател над 4,00

4,68

10

37. Авторски учебни
материали за поне един
курс в книжен вид и/или в
"Moodle НБУ"
Съвместна работа със студенти от МП „Език и публичност“ в рамките на проект „Какво
38. Съвместна работа със значат думите в България? В търсене на интегрален философски и социологически
студенти в изследоватлски подход към езика“
и/или творчески проекти
Съорганизатор и ръководител на "Пътуващ студентски семинар - Дортмунд", 24-30
септември, 2012 г.
39. Ръководство/рецензии
на успешно защитили
дипломанти или участие в
комисии за държавни
изпити
З

20

Ръководство на успешно защитил дипломанти, 2014/15 г. - 2 бр.
Рецензия на дипломна теза, 2014/15 г. - 2 бр.
Участие в комисия, 2016/17 - 2 бр.
Рецензия на дипломна теза, 2018/19 - 2 бр.
Участие в комисия, 2018/19 - 2 бр.

20

40. Осигурени практики
и/или стажове на студенти
(удостоверява се от
ръководителя на
департамент)
41. Осигурено участие на
студенти в творчески изяви
извън НБУ, национални и
международни
състезания/олимпиади,
национални и
международни научни
форуми
42. Преподаване в курсове
на чужд език

OOOK256 Critical Thinking and Argumentation

20

43. Участие като обучаем в
програмата за обучение на
преподавателския и
административния състав на
НБУ
44. Участие като обучител в
програмата за обучение на
преподавателския и
административния състав на
НБУ
45. Изпълнение на
академичните задължения:
редовно участие в
заседанията на
Редовно участие в заседанията на департаментния съвет, спазване на приемното
департаментния/програмни
време, редовно провеждане на учебните занятия.
я съвет, спазване на
приемното време, редовно
провеждане на учебните
занятия

И

46. Участие/ръководство на
проект, по който са
привлечени външни
средства и/или студенти в
НБУ

10

Участие в проект към НФНИ "Предизвикателства пред представителната демокрация
днес?"
20

Участие в проект към НФНИ "Какво значат думите в България? В търсене на интегрален
философски и социологически подход към езика."

47. Участие в комисии към
факултетите
48. Участие в Програмен
съвет, Факултетен съвет
и/или Академичен съвет
49. Участие в академичната Ръководител на департамент "Философия и социология", понастоящем; Директор на
администрация на НБУ
програма "Философия", департамент "Философия и социология", 2006-2012 г.

25

50. Няма наказания по КТ

10

ДАТА:

ПОДПИС:

Приложение 2: Минимални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата дейност на кандидатите за заемане на академичните
длъжности по професионални направления, съобразени с ППЗРАСРБ и изискванията на Нов български университет

Конкурс за академична длъжност:

доцент

Потенциален кандидат:

Христо Гьошев

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки

Професионално направление:

2.3. Философия

Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности:
Група от
Съдържание
показатели
А
Показател 1
Б
Показател 2

50
0

доктор на
науките
50
100

главен
асистент
50
0

доктор

доцент

професор

50
0

50
0

В

Показател 3

0

0

0

100

100

Г

Сума от показателите от
4 до 11

30

100

0

200

200

Д

Сума от показателите от
12 до 14

0

100

0

50

100

Е

Сума от показателите от
15 до 22

0

0

0

0

100

0

0

40

50

70

0

0

40

70

70

0

0

40

50

70

Ж
З
И

Сума от показателите от
23 до края
(задължителни за НБУ)

Брой точки по показатели в съответните групи за различните академични длъжности

Група от
показатели

Минимален брой
точки в група за
длъжност:
Показател
гл.
ас.

Брой точки по ПОКАЗАТЕЛИ:
Общ брой
точки от
справката на
Определекандидата (по
От справката
доц. проф.
ни от
ГРУПИ)
на кандидата
Закона

А

1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"

50

50

50

50

50

Б

2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките"

0

0

0

0

100

В

3. Хабилитационен труд - монография

0

100

100

100

100

Г

Д

4. Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен
труд
5. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен "доктор" или за присъждане на научна степен
"доктор на науките"
6. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация
7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране
или публикувани в редактирани колективни томове
8. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация

75
30/n
0

200

200

225

10/n

10. Публикувана глава от колективна монография

20/n

11. Съставителство на речници (само за 2.1.)

40/n

14. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране

60

45/n
15/n

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране

100

100

9. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или
публикувани в редактирани колективни томове

12. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в
световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни
томове

50

165

15
0

50

100

65

10

50

5

15

15. Придобита научна степен "доктор на науките"
16. Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят съръководители на
съответния докторант)

Е

40
40/n

17. Участие в национален научен или образователен проект

15

18. Участие в международен научен или образователен проект

20

19. Ръководство на национален научен или образователен проект

0

0

100

0

20. Ръководство на международен научен или образователен проект

40

21. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в
училищната мрежа
22. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се
използва в училищната мрежа
23. Наличие на изследователска или творческа програма
24. Членство в национални и/или международни организации и асоциации в
съответното професионално направление
25. Научни публикации, различни от представените при завършването на
докторатурата (само за АД "главен асистент" и АД "доцент")
26. Участие в изследователски или творчески проект извън посочените в показатели
17 и 18. Отнася се само за академична длъжност "професор"

Ж

27. Приложени в практиката резултати от научни изследвания и други продукти на
интелектуалната собственост и/или създадени произведения на изкуството с
международно признание
28. Участие в борда/управителния съвет на национални и/или международни
организации и асоциации в съответното професионално направление
29. Превод на научен/публицистичен труд или голяма художествена творба на
български език
30. Водени публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ или престижни
национални/международни организации (или по покана на НБУ - за външни
кандидати)
31. Иницииране/активно участие в създаването на успешно стартирала нова
програма
32. Участие в усъвършенстване на програма и развитие на курсове към програми

30

40/n
20/n
10

10

10
10
10

20
10
10
40

50

70

65
10
10
15
10

15
10

33. Организиране и провеждане на научна школа, общоуниверситетски научен
семинар, научна конференция, научен конгрес, творчески фестивал в НБУ (или по
покана на НБУ - за външни кандидати)

20

34. Създаване и развитие на научен/творчески колектив или на научна/творческа
школа

25

20

35. Доказани професионални приложни умения в съответната научна област и
професионално направление
36. Средна оценка от анкетите за удовлетвореност на студентите от курс и
преподавател над 4,00
37. Авторски учебни материали за поне един курс в книжен вид и/или в "Moodle
НБУ"

20
10
20

38. Съвместна работа със студенти в изследоватлски и/или творчески проекти
З

И

39. Ръководство/рецензии на успешно защитили дипломанти или участие в комисии
за държавни изпити
40. Осигурени практики и/или стажове на студенти (удостоверява се от
ръководителя на департамент)
41. Осигурено участие на студенти в творчески изяви извън НБУ, национални и
международни състезания/олимпиади, национални и международни научни
форуми
42. Преподаване в курсове на чужд език
43. Участие като обучаем в програмата за обучение на преподавателския и
административния състав на НБУ
44. Участие като обучител в програмата за обучение на преподавателския и
административния състав на НБУ
45. Изпълнение на академичните задължения: редовно участие в заседанията на
департаментния/програмния съвет, спазване на приемното време, редовно
провеждане на учебните занятия
46. Участие/ръководство на проект, по който са привлечени външни средства и/или
студенти в НБУ
47. Участие в комисии към факултетите

10

20
40

70

70

70

20

20
20

10
20
20

20

10
20
10
40

50

70

10

65
20

20

20

48. Участие в Програмен съвет, Факултетен съвет и/или Академичен съвет

15

49. Участие в академичната администрация на НБУ
50. Няма наказания по КТ

25
10

25
10

⃰Посочените показатели се прилагат за щатни преподаватели, изпълнили съответната норма за основна заетост според Наредбата за заетостта на редовните
преподаватели, както и за външни с пълно изпълнение на договорите си като хонорувани преподаватели в курсове на НБУ.
Кандидатът въвежда данни само в жълтите клетки (с шрифт Italic ).
Изискванията на НБУ (групи Ж, З, И) за академичната длъжност "главен асистент" са за срок от пет години.
Изискванията на НБУ в групи Ж, И за академичните длъжности "доцент" и "професор" са за целия период, а за група З е за пет години.
Недостиг на точки по даден показател може да се компенсира с точки от други показатели САМО В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА
Справката по Приложение 2 се придружава задължително от библиографско описание, оформено в следния вид:
Група А, показател 1, Автор, Заглавие, Институция, Дата на защита, Ръководител, Рецензенти, Място на защита, Обем
Група Б, показател 2, Автор, Заглавие, Институция, Дата на защита, Рецензенти, Място на защита, Обем
Група В, показател 3, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN
Група Г, показател 4, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN
показател 5, Автор, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN
показател 6, Автор/и, Заглавие, Издание, Място на издаване, Година на издаване, ISBN/ISSN
и т.н. по групи и по показатели съгласно ЗРАСРБ

