
2. Хуманитарни науки

2.1. Филология

група 

пока-

затели

Показател Моля, попълнете вашите данни

А

1. Дисертационен труд за 

присъждане на 

образователна и научна 

степен "доктор"

Защитена дисертация на тема "Автобиографичният разказ 

в творбите на автори от френския Нов роман и на 

съвременни български автори. Сравнително изследване", с 

ръководител проф. Жан Бесиер, Париж, университет 

Париж 3 - Нова Сорбона, 13.10.2016 г., научно жури с 

председател проф. Стефан Мишо и членове проф. Фиона 

Макинтош-Варжабедян и проф. Мари Врина-Николов

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

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"

Емануела Чичова, "Автобиографичният разказ в 

българската и френската съвременна литература", сборник 

Осма конференция на млади учени от Факултета по 

класически и нови филологии , май 2011, УИ "Св. Климент 

Охридски"

Таблица за индивидуална оценка по ЗРАСРБ

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Факултет:
Прис

ъден
Департамент:

Н
ау

чн
о

 ж
ур

и

Преподавател:

заемана длъжност:

област на висше образование:

Професионално направление:

Г

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



Емануела Свиларова, "Съвременна българска емигрантска 

литература, или за трудния прочит на външното отвътре", 

сп. "Литературна мисъл", БАН, 2012

Емануела Свиларова, "Автобиографичното и мемоарно 

писане в България след 1989 г.", сборник Девета  

конференция на млади учени от Факултета по 

класически и нови филологии , май 2012, УИ "Св. Климент 

Охридски"

Доротея Цацова, Аглая Маврова, Емануела Свиларова, 

Зорница Лъчезарова, "За мястото на хумора и 

хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение", 

сборник Иновативно обучение в 21 век , изд. Полиграфюг 

АД, 2015, сс. 109-126, ISBN 978-619-7240-17-7

8. Студии, публикувани в 

научни издания, 

реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази 

данни с научна информация

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

13. Цитирания в монографии 

и колективни томове с 

научно рецензиране

14. Цитирания или 

рецензии в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране

Доротея Цацова, Аглая Маврова, Емануела Свиларова, 

Зорница Лъчезарова , За мястото на хумора и 

хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение, , 

Иновативно обучение в 21 век, издателство:Полиграфюг 

АД, 2015, стр.:109-126, ISBN:978-619-7240-17-7 Цитиране в: 

Цацова, Д. Нетрадиционни методи в чуждоезиковото 

обучение, Език и професионална комуникация, том: Нови 

предизвикателства в контекста на многоезична и 

мултикултурна Европа, брой: 2, ISBN 978-954-07-4230-4, 

стр. 305-311. София: Университетско издателство "Св. 

Климент Охридски", 2017 (в текста и библиографията)

Г 7. Статии и доклади, 

публикувани в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове

9. Студии, публикувани в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове

Д



15. Придобита научна 

степен "доктор на науките"

Проект BG051PO001-3.3.06 - 0045 "Развитие на капацитета 

на специализанти, постдокторанти и млади учени за 

преподаване на академични курсове по и на чужд език със 

съвременни методи и информационни и комуникационни 

технологии", 2013-2015

Проект по ФНИ на СУ 93/17.04.2015 "Създаване на учебен 

комплект "Лексиката не е лесна, но е интересна" (с 

използване на хумора в помощ на чуждоезиковото 

обучение)", 2015-2016

Проект по ФНИ на СУ КП-06-Франкофония/1/20.12.18 с 

ФНИ-МОН по програма за двустранно сътрудничество 2018 

г. - България-Университетска агенция на Франкофонията 

"Какви лингвистични средства и комуникационни 

стратегии за валоризиране на националното материално и 

нематериално културно наследство?", 2019-2021

Проект Еразъм + между Университета в Тирана и 

Софийския университет "Св. Климент Охридски": 

преподавателска мобилност с участие в магистърска 

програма "Методология на специализирания френски 

език" и в бакалавърска степен "Преподаване на чужди 

езици", октомври 2021 г.

Емануела Свиларова, Rallye 3 B1.1. Учебник по френски 

език за 8. клас , учебен комплект (учебник, учебна 

тетрадка, книга за учителя), София, Просвета, 2017, ISBN 

978-954-01-3364-5

Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова,  

RALLYE 4. B1. УЧЕБНИК ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС 

(ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ), учебен комплект (учебник, 

учебна тетрадка, книга за учителя), София, Просвета, 2018, 

ISBN: 978-954-01-3582-3

Радост Цанева, Лилия Георгиева, Емануела Свиларова, 

Rallye 5. B1 Учебник по френски език за 10. клас 

(интензивно изучаване), учебен комплект (учебник, учебна 

тетрадка, книга за учителя), София, Просвета, 2018, ISBN: 

978-954-01-3586-1

Е

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



Радост Цанева, Силвия Ботева, Емануела Свиларова, Rallye 

6 (B2.1). Френски език за 11. и 12. клас, учебен комплект 

(учебник, учебна тетрадка, книга за учителя), София, 

Просвета, 2020, ISBN: 978-954-01-3983-8

Емануела Свиларова, "Смях в час. Помагало по френски 

език", София, УИ "Св. Климент Охридски", 2016, ISBN 978-

954-07-4052-2 / "Методическо приложение", ISBN 978-954-

07-4053-9
Съавтор в сборник "15 урока по френски език, ниво А2", 

2014, изд. на Франкофонския регионален център за 

Централна и Източна Европа
23. Наличие на 

изследователска или 

творческа програма

24. Членство в национални 

и/или международни 

организации и асоциации в 

съответното професионално 

направление

Член на Асоциацията на преподавателите по и на френски 

език в България (АПФБ), член на Международната 

федерация на преподавателите по и на френски език (FIPF)

25. Научни публикации, 

различни от представените 

при завършването на 

докторантурата  (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"

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

Весела Генова, Емануела Чичова, Весела Антонова, 

Кристоф Шарл. Интелектуалците в Европа през XIX век : 

Есе по сравнителна история , Дом на науките за човека и 

обществото, София, 2001

Ж

Е

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



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

Приложни чужди езици за администрация и управление 

(на английски и втори чужд език) - ДО

32. Участие в 

усъвършенстване на 

програма и развитие на 

курсове към програми

Курсове LEAB006D, LEAB015D към гореуказаната програма

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)

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

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"

Материали за курс LEAB006D, LEAB015D, LEAB044

38. Съвместна работа със 

студенти в изследоватeлски 

и/или творчески проекти

39. Ръководство/рецензии 

на успешно защитили 

дипломанти или участие в 

комисии за държавни 

изпити

Ж

З 



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
Курсове LEAB006, LEAB015, LEAB044; LEAB006D, LEAB015D

43. Участие  като обучаем в 

програмата за обучение на 

преподавателския и 

административния състав на 

НБУ

Участие в Преподавателско кафене

44.  Участие като обучител в 

програмата за обучение на 

преподавателския и 

административния състав на 

НБУ

Едно участие в Преподавателско кафене - разясняване на 

модул "Урок" (юни 2020 г.)

45. Изпълнение на 

академичните задължения: 

редовно участие в 

заседанията на 

департаментния/програмни

я съвет, спазване на 

приемното време, редовно 

провеждане на учебните 

занятия

Спазване на времето за консултации в дистанционната 

програма; 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
48. Участие в Програмен 

съвет, Факултетен съвет 

и/или Академичен съвет

49. Участие в академичната 

администрация на НБУ

50. Няма наказания по КТ Няма наказания по КТ

ДАТА:

З 

И 


