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материали с нови или усъвършенствани свойства. Използването на съвременни 

изчислителни подходи е актуално за изследванията в областта на новите материали и най-

модерните индустриални технологии са немислими без съответни разработки на 

теоретичната химия. 

Цели  

Основната цел на обучението по докторската програма „Теоретична химия“ е да се 

подготвят висококвалифицирани специалисти, способни да решават научни и приложни 

задачи с инструментариума на теоретичната и изчислителната химия в областта на 

материали и процеси, които са от ключово значение за индустрията, биомедицината и 

екологията. В съгласие със стратегическата цел и научно-изследователския план, обучението 

в ИОНХ по научната специалност „Теоретична химия” е насочено към подготовка на високо-

квалифицирани специалисти върху съвременни материали за опазване на околната среда, за 

„чисто” производство на енергия, за оптиката и лазерната техника и за оползотворяване на 

природните ресурси. 

Друга важна цел на обучението е да се дадат разширени и задълбочени теоретични 

познания в различни направления на теоретичната химия, като по-специално внимание се 

обръща на техните специфични приложения за разработване на нови функционални 

материали и за прогнозиране на техните свойства и механизми на реакциите. 

Специфичните цели на докторската програма са:  Подобряване качеството на 

обучение чрез надграждане на фундаменталните теоретични знания и достъп до мощен 

изчислителен ресурс;  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  

 Да се усвои теорията на съвременните изчислителни методи за: изследване на 

молекулни, клъстерни и периодични системи; описание на системи в специфична среда 

(газова фаза, разтвор и твърда фаза); симулиране на спектроскопски данни (ИЧ, Раманови, 

ЯМР и електронни спектри); моделиране на механизми на реакции в основно и възбудено 

състояние, теоретично предсказване на молекулните свойства и на структурата, на 

моделни и известни системи с цел установяване на връзката между тяхната молекулна 

структура и свойства.  



 Да се придобият теоретични познания и практически умения за изчислителна 

работа със съвременни теоретични подходи и специализирани софтуери, създадени за 

моделиране и изучаване на структурата, стабилността, свойствата и процесите при 

неорганични, органични и хибридни материали. 

 Да се придобият знания и умения за получаване, тълкуване и оформяне на 

резултатите в научна публикация, представяне на резултатите на научни форуми и 

участие в научно-изследователски проекти. 

 Да се придобият умения за работа в екип, отговорност, изпълнение на задачите в 

срок, креативност и умение за вземане на решения. 

Реализация  

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от 

универсалната приложимост на получените знания и умения по теоретична химия за 

успешно решаване на фундаментални и практически изследователски проблеми в 

областта на науката, химическата индустрия, фармацевтика и биохимията. Усвоените 

специализирани умения са база за професионално реализиране в:  

 научни и академични организации и фирми, които се занимават с разработване, 

внедряване и усъвършенстване на технологии и софтуер за дизайн на нови материали за 

оптика, енергийна ефективност, за опазване на околната среда, моделиране и симулиране 

на процеси, създаване на програми и бази от данни и др.; 

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

фармацевтичната индустрия като експерти по теоретична химия; 

 научно-приложни изследвания в сферата на химията, фармацията, 

биотехнологиите, нанотехнологиите, информатиката, екологията. 

Обучението на докторанти по Докторска програма «Теоретичната химия» ще осигури на 

страната специалисти, които на базата на фундаментални теоретични познания и умения 

ще могат да очертаят авангардните насоки за дизайн на нови материали с възможности за 

технологично приложение. От друга страна, в България вече има база (мощни персонални 

компютри и работни станции; локални мрежи, достъп до мрежовата световна компютърна 

структура (GRID)  и т. н.) и съществуват традиции в областта на теоретичните 

изследвания.  

 

 



Разпределение на кредитите по образователните и научно-

изследователски дейности на докторска програма „……………….“ 

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 

 

 




