ОТЧЕТ
За работата на АК на ИМех за 2010г. и за мандата 2008г.-2010г.

През 2010г. АК в състав акад. Ячко Иванов, проф. Йорданка Иванова, проф.
Даниел Данчев и проф. Валентин Абаджиев е провела две заседания.
На първото заседание, състояло се през м. февруари 2010г. са атестирани двама
учени. Второто заседание беше проведено през м. април 2010г. на него след
съгласуване с ръководството на ИМех беше взето решение за прекратяване на
дейността на комисията, предвид стартиралия процес на обща атестация на учените от
постоянните научни звена на Академията, който се реализира от избрани от ОС на БАН
временни Атестационни комисии. Визираните в настоящия отчет членове на АК на
ИМех не бяха членове на временната АК за ИМех.
Подлежащите на атестиране учени стриктно спазваха сроковете за представяне
на материалите си в АК. НС на ИМех е потвърдил, с изключение на едно, направените
от комисията предложения за оценки на атестираните. През периода 2008-2010г. бяха
проведени общо 10 заседания на АК (4 – през 2008г., 4 - през 2009г. и 2 - 2010г.). На
тези заседания са атестирани общо 24 учени: 10- през 2008г. (от тях четирима
хабилитирани); 12 – през 2009 г ( от тях петима хабилитирани) и 2 през 2010г (всичките
хабилитирани).
Много добри оценки са получили 19 учени (10-за 2008г.; 7-за 2009г.; 2- за
2010г.); добра оценка са получили 4-ма (2009г.) и на един учен през 2009 г. е удължен
срока за атестиране поради показани неудовлетворителни резултати.
През отчетния мандат, по предложение на АК бяха актуализирани от НС на
ИМех оценъчните критерии съдържащи се в Правилника за работа на АК.
През отчетния период от време комисията работи в непълен състав поради
заболяването и кончината на колегата проф. Юли Тошев.
В заключение, в качеството си на председател в оставка на АК на ИМех бих
желал да благодаря за активната позиция на нейните членове през целия мандат.
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/проф. В. Абаджиев/

