Указания за попълване на данни в системата SONIX във връзка с
отчета за 2017 година
Указанията са изготвени на база на писмо до Директора на ИМИ-БАН и инструктаж,
проведен с научните секретари на институтите от проф. Пашева, Главен научен
секретар на БАН.






















В отчета на ИМИ влизат данни ЕДИНСТВЕНО на служители, които са на
трудов договор в ИМИ, и на докторанти на ИМИ (редовни, задочни, на
самоподготовка).
За публикации, в които НЯМА автор на трудов договор в ИМИ, да се маркира
„не влиза в отчета на звеното“.
В отчета се зачитат САМО научни статии, в които автор, участващ в колектива,
е посочил адрес на ИМИ-БАН, където е на трудов договор.
Под научна публикация се разбира научна статия, съдържаща оригинални
научни резултати.
Под „реферирани“ статии се разбират САМО научни статии, които са
реферирани и индексирани в световната система за рефериране и индексиране.
Цитирането на линк към сайт, където е сложена съответната статия, НЕ е
критерий за рефериране.
Описанието на публикувана книга да съдържа: автор, заглавие, издателство,
година, ISBN.
В списъка на цитиранията се изключват автоцитатите и цитати от съавтори.
Многократното позоваване на един и същи научен труд в дадена научна
публикация (книга) се счита за ЕДИН цитат.
Монография е научен труд, който засяга изчерпателно един въпрос/тема и се
базира на задълбочено проучване. Научната монография съдържа разгърнато
съдържание и изчерпателен списък от библиография, която цитира научни
публикации, първоизточници, книги от други автори в областта.
За докторантите се попълва година на защита само на защитили докторанти.
На проекти по оперативни програми задължително да има финансиращата
организация.
На оперативните програми задължително да има име на програмата.
На договори по ЕБР задължително да има партниращата организация от
чужбина.
Договорите за млади учени, образование и енергетика (по ПМС 347) са
договори, финансирани от бюджетната субсидия на БАН съгласно ПМС 347.
За проекти, финансирани от други европейски и международни програми,
задължително да има финансиращата организация.
COST влиза в „рамкови програми“.
Програмите за млади учени и еднократните награди НЕ са стипендии.
Участие в научно жури се попълва в „Рецензии и становища по процедури“, а
НЕ в „Участие в експертни органи в областта на науката и висшето
образование“.

