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Anoraqus

B pauxu're na EAH o6yreHuero rro .{oKTopcKa rrporpaMa ,,HeoplauvrttHa xvrv,urfl" ce

rpoBex.qa caMo B I,IOHX. Ilporpauara Ha o6yreuue e c MyJrrr{ArrcquflnvnapHa HacorreHocr r{ e

T.rrcHo o6rrp:aua c flprropr{TerHr{Te reMr{ or HafrHo-r,r3crre.qoBareJrcKr,rf, [JraH laaLlucruryta, a

HMeHHo: 1) CuHree, crpyKTypa u auzaitt Ha Mareprratv sa eroeueprufiuu, orrrprqHpr r4

6uoueguquHcKr{ TexHonoruur; 2)Marepua:l,u H rrpoqecr,r 3a orra3BaHe Ha oKoJrHara cpeAa, 6op6a

c KJrLIMarr{trHHre rrpoMeHu 14 orroJr3orBopqBaHe Ha flprtpoAHr,rre pecypcu. Tt e Ha[EJrHo

cto6paseua a a:riryanv3r4pauara Haqnouarua crparerrr.s 3a Hactpr{aBaHe Ha Hayr{Hl,rre

r43crreABaHux o Peny6lura Errrapus 2017,-2030. Mero.quKara 3a o6yreuue Ha AoKropaHTlrre

no ,,Heoprauu.{Ha xr.,rMuq" ce ocHoBaBa Ha rpra B3aHMHoAo[bJrBarrIu ce [pr,rHrlr,rla: (a)

HaArpax.qaHe Ha $yngarvreHrilJrHl{re rro3HaH[rr; (6) crs4aeaHe [r pa3rrrupsBaHe Ha rrpaKTr{qecKr{

yMeHr{{; (e) ycrnrpureHcrBaHe Ha npe3eHTarl}roHHr,rre yMeHr4r r{ noAnoMarane uo6urHocrra.

Xaparrepua qepra Ha .{oKropcKara nporpaMa e fipunaraHe Ha Haylrt4fl noAxoA, ocHoBaH Ha

H3fraBaHe Ha 3aKoHoMepHocrlrre ,,c6craB-crpyKTypa-cBoficrBo" c orJreA 4uzaitla Ha Marepr{anu

c xeJraHr4 csoficrsa. flpu no.qroroBxara Ha AoKropaHrr{re ce lpr{Jrarar cbBpeMeHHra $oprr,ru u



методи на обучение, модерна научна инфраструктура и адекватни форми на контрол 

върху тяхната научна и образователна дейност. Докторантите по “Неорганична химия” в 

ИОНХ се обучават при стриктно спазване на българското законодателство. Докторската 

програма следва добрите европейски практики, основаващи се на професионализъм и 

етика, и е съобразена с нормативните документи на БАН за осигуряване на 

висококачесвено обучение. Като единствена програма по тази специалност в рамките на 

БАН, ИОНХ прилага иновативни политики за създаване на привлекателни условия за 

научното израстване и развитие на докторантите. Докторската програма се изпълнява при 

строго съблюдаване на авторското право и интелектуалната собственост, утвърждаване на 

равните възможности, както и спазване принципите на равенство между половете и 

превенция на дискриминацията. Тя се гради на отговорни и колегиални взаимоотношения 

между научния ръководител и докторанта с цел създаването на етична среда с ясно 

определени роли и споделени общи отговорности. Високият научен и експертен 

потенциал на академичния състав по програмата, публикационната активност, 

международните контакти и участията в международни и национални проекти са гаранция 

за висококачествено обучение. 

Цели  

Основната цел на обучението в ИОНХ по докторска програма „Неорганична 

химия” е да се подготвят висококвалифицирани специалисти, способни да решават научни 

и приложни задачи в стратегически важна за икономиката на страната област – 

съвременни материали за „чисти” технологии като материали за съхранение на енергия, за 

оптиката и лазерната техника, за опазване на околната среда и за оползотворяване на 

природните ресурси. Интердисциплинарният характер на обучението по „Неорганична 

химия” има амбицията да осигури задълбочени познания, умения, ключови 

компетентности и квалификация в областта на химията на материалите, гарантиращи 

както научни изследвания на високо ниво, така и необходими за личностната 

професионална реализация в конкурентна среда (научна, производствена и др.).  

Специфичните цели на програмата са: 

 Подобряване качеството на обучение чрез задълбочаване и надграждане на 

фундаменталните знания и достъп до апаратури, които са уникални за страната; 

 Подготовка на кадри за реализация в новосъздаващите се технологични паркове 

чрез насочване на обучението към внедряване на краен продукт; 

 Интегриране на докторантите в европейската научно-изследователска общност 

чрез улесняване на мобилността им; 

 Подобряване на социалния статус чрез усъвършенстване на презентационните 

умения и разширяване на езиковата култура. 



Задачи  

Основните задачи на докторската програма „Неорганичната химия” са: 

 Овладяване на основните понятия, същност и насоки на развитие на съвременната 

неорганична химия; 

 Придобиване на задълбочени познания, умения и компетентности в областта на 

синтеза, комплексното охарактеризане и свойствата на неорганичните материали; 

 Овладяване във висока степен на модерните изследователски методи и техники в 

областта на химията на материалите, които се прилагат както в научните среди, 

така и извън тях; 

 Придобиване на умения за задълбочено, критично и творческо използване на 

литературните данни;  

 Придобиване на знания и умения за получаване, анализиране, интерпретиране и 

обобщаване на научните резултати, за изграждане на научни хипотези и теории, 

както и за изпълнение на научно-изследователски проекти; 

 Развиване на умения за устна и писмена научна комуникация чрез писане на 

научни статии и проекти, докладване на научни семинари и конференции;  

 Стимулиране на креативност и самостоятелност при изпълнение на научните и 

научно-приложни задачи; 

 Придобиване на умения и отговорност за работа в екип, за вземане на решения и 

изпълнение на задачите в срок; 

 Владеене на чужди езици и развиване на т. нар. „меки умения” като способности 

за успешна комуникация, за бързо адаптиране към различни обстоятелства, за 

креативност и проактивност, за убеждаване и разрешаване на конфликти и др. като 

гаранция за успешна личностна реализация. 

Реализация 

Възможностите за професионална реализация на докторантите по „Неорганична 

химия” произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания и 

умения за успешно решаване на фундаментални и практически изследователски проблеми 

в областта на науката, химическата индустрия, фармацевтика и биохимията. Придобитите 

компетентности и квалификация са отлична база за професионално реализиране в 

следните сфери:  

 Научни и академични организации, занимаващи се с дизайн на нови материали (за 

енергийна ефективност, оптика, опазване на околната среда, оползотворяване на 



природни ресурси и др.), моделиране и симулиране на процеси, обработка на бази 

от данни и др.;  

 Фирми и компании в сферата на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, 

нанотехнологиите, екологията и др. 

 Отдели за развитие и иновации (R&D) на фирми и компании от химическата и 

фармацевтичната индустрия като експерти по неорганично материалознание;   

Обучението на докторанти в ИОНХ в областта на неорганичната химия ще осигури на 

страната специалисти, които на базата на широтата на знанията и получените 

компетентности и квалификация ще могат да очертаят авангардните насоки за дизайн на 

нови материали с възможности за технологично приложение.  

 

Разпределение на кредитите по образователните и научно-

изследователски дейности на докторска програма „Неорганична химия“ 

Задължителен минимум ECTS кредити – 200 

 

А. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Образователна програма (задължителен минимум 130 ECTS кредити) 

Модули Вид на курса Оценяване ECTS 

кредити 

Часове 

(уч.) 

1. Индивидуално специализирано обучение 

Докторантски минимум по 

специалността 

задължителен изпит 

(Провежда се по 

програма и конспект, 

предложени от 

научния ръководител 

и утвърдени от 

Научния съвет) 

40 не 

2. Общо специализирано обучение – избираеми курсове, формиращи академични 

знания и компетентности по научното направление на докторантурата в 

Докторантското училище или ВУЗ 

Избираем курс 1 по обща 

базова подготовка, 

свързана с темата на 

дисертацията 

задължителен изпит 20 30/20
1
 



Избираем курс 2 по обща 

базова подготовка, 

свързана с темата на 

дисертацията 

задължителен изпит 20 30/20
1
 

3. Общо академично обучение 

Курс по езиково обучение задължителен изпит 25 120 

Курс по компютърни 

умения 

задължителен изпит 25 30 

1
 при по-малко от 5 докторанта в курса 

В. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

(задължителен минимум 70 ECTS кредита) 

1. Публикации на научни резултати по темата на дисертацията  

(задължителен минимум 30 ECTS кредити) 

Категория на публикацията Кредити 

 за публикация в списания от категория Q1 25 

 за публикация в списания от категория Q2 20 

 за публикация в списания от категория Q3 15 

 за публикация в списания от категория Q4 12 

 за публикация в издание със SJR без IF 10 

2. Апробация на изпълнението на научната програма 

(задължителен минимум 40 ECTS кредити) 

Докладване пред научни форуми Кредити 

 Доклад пред научен семинар на ИОНХ  8 

 Доклад пред научно мероприятие в страната 24 

 Доклад пред научно мероприятие в чужбина или пред 

международно научно мероприятие у нас 
32 

 




