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ДЕКЛАРАЦИЯ
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
за присъединяване към принципите на Европейската харта на
изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи

1.

Пловдивският

университет

„Паисий

Хилендарски“

се

присъединява

към

принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при
подбор на изследователи, като приема тези общи принципи и основни условия за
неразделна част от институционалните механизми за осигуряване на качеството и
декларира прилагането на следните принципи:
Oсновни принципи и изисквания към изследователите:

1.1.


Свобода на изследванията;



Етични принципи;



Професионална отговорност;



Професионални отношения и отчетност;



Договорни и правни задължения;



Разпространение и практическо използване на резултатите;



Добрата практика на изследванията;



Отношения с наблюдателите;



Наблюдение и управленски задължения;



Продължаване на професионалното развитие.
Общи принципи и изисквания към работодателя:

1.2.


Оценка на професионализма;



Недопускане на дискриминация;



Осигуряване на адекватна работна среда;



Развитие

на

кариерата

-

стратегии

за

професионалното

развитие

на

изследователите от всички етапи, мобилност на изследователите, обучение в
сферата на изследванията и др.;


Право на интелектуалната собственост;



Съавторство;



Наблюдение (наставничество);



Преподавателска работа;



Оплаквания/жалби;



Участие в ръководните структури;



Подбор.
Общи принципи и изисквания на Кодекса:

1.3.


Процедури за подбор и избор;



Прозрачност;



Оценка по същество - обща оценка, оценка на квалификацията, оценка на опита в
мобилността;



Старши изследователски състав;



Назначаване на докторанти.

2. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ декларира, че полага усилия и
предприема необходимите мерки за гарантиране на следното:
Благоприятна

2.1.

изследователска

среда

и

култура

на

работа,

където

изследователите и изследователските колективи ще бъдат оценявани, насърчавани и
подкрепяни, и ще разполагат с необходимата материална и нематериална помощ за
успешното извършване на своите задачи и осъществяването на своите цели;
Съвременни адекватни методи за набиране и системи за кариерна оценка, с

2.2.

цел да се създаде по-прозрачна, открита, справедлива и международно призната
система за набиране и кариерно развитие, като предпоставка за истински европейски
пазар на труда за изследователите.

Декларацията е приета на заседание на АС на 16.06.2014 г.

