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Anorauus

Xranrraqnara KI,IHerIaKa rI KarilJrlr3 e eAIaH or ocHoBHI,ITe KJroHoBe Ha xvMurrecrcara HayKa.

IIpe nocreAHr4Te roAraHlr pa3Brarlrero r)r ce .qurryBa Ao roJrflMa creneH or ctBpeMeHHure

npo6leuu, npou3Turlalqla or mo6amrure KJIr{MarI{qHpr [poMeHI,I vr u3rleplBaHero Ha

nprrpoAHuTe ropr,rBa. I4ecreAsaHrflTa B Harrrr,r AHr4 ca HacoqeHr,r He caMo KbM clrHre3a,

crpyKTypHoro oxapaKTepra3rapaHe r,r peaKTr,rBocnoco6nocrra Ha HoBr,r KaraJrr,BaropuTe, Ho r4Mar

3a rlen npeAu BclrqKo HaMr,rpaHero Ha nb-etpeKTrrBHu, 6esnpegHz z 6esonacnu MeroAr,r 3a

n ony{aBaHe Ha HoBI,r KaraILrrHqHI,I cl4creMll.

Anarastt Ha Ha) IHrrre Lr3cJreABaHVs Hr4 [o3Bor.sBa .(a orAenr{M HflKoJrKo reMarrrrrHu

HarrpaBneHu;r B cBBpeMeHHara xr{Mr,rqHa KuHerprKa r,r Karirrrr{3: (a) cnnrer Ha HoBr{ Karanr.,Baropr,r

(6) nsyranaHe Ha KuHerraKara H MexaHr.r3MaHaKararrutrr{rrHr{Te [poqecv; (n) usyuanaHe Ha HoBH

rlpouecu 3a ola3BaHe Ha oKoJrHaTa cpeAa.
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В съгласие със стратегическата цел и научно-изследователския план на ИОНХ, 

обучението по научната специалност „Химична кинетика и катализ” е насочено към 

подготовка на високо-квалифицирани специалисти върху съвременни материали за 

опазване на околната среда. Основната задача на програмата по „Химична кинетика и 

катализ” е докторантите да могат да придобият в хода на обучението знания и 

практически умения, които да им послужат при следващата професионална реализация.  

Методиката за обучение се основава на три взаимнодопълващи се принципа:  

(а) надграждане на фундаменталните познания;  

(б) създаване и разширяване на практически умения;  

(в) усъвършенстване на презентационните умения и подпомагане мобилността. 

Обучението по „Химична кинетика и катализ“ в ИОНХ е фокусирано върху на 

материали и процеси за опазване на околната среда и борба с климатичните промени и се 

гради върху следните тематики:   

• Каталитични системи, кинетика и механизъм на каталитични реакции за очистване 

на емисии от отпадни газове, летливи органични вещества и азотни оксиди; 

• Оксидни тънки слоеве и нанопрахове за фотокаталитични приложения; 

• Сорбенти за пречистване на течности; 

• Адсорбенти за CO2 и за съхранение и пречистване на съвременни горива;  

• Инфрачервена спектроскопия на повърхностни съединения и механизми на 

каталитични реакции; 

• Функционални материали и наноструктури за детектиране на вредни газови емисии 

в околната среда.  

 

Цели  

Обучението по „Химична кинетика и катализ“ цели: 

 Подобряване качеството на обучение чрез 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  

За осъществяване на целите на докторската програма се предвижда: 

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

химична кинетика и катализ; 

 Овладяване във висока степен на модерните изследователски техники, които се 

прилагат в областта на химична кинетика и катализ; 

 Придобиване на компютърна грамотност и владеене на чужди езици (задължително 

английски език); 

 Придобиване на умения за задълбочено и творческо използване на литературните 

данни; 

 Придобиване на умения за анализиране на научните резултати, за обобщаването им и 

формирането на хипотези и теории;  

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

статии и докладване на научни семинари и конференции. 

 

Реализация 

Докторската програма по „Химична кинетика и катализ“ е насочена към 

подготовка на специалисти, които с помощта на мултидисциплинарни методи и подходи 

да могат да провеждат научни изследвания в тази област. Като цяло, реализирането на 

докторската програма цели изграждане на умения и компетенции на докторантите за 

решаване на задачи с комплексен характер. Обучението дава възможност на докторантите 

бързо да усвоят най-новите методи на изследване, което от своя страна е предпоставка за 

тяхната бъдеща реализация като изследователи или преподаватели в научни и развойни 

организации, както и в различни индустриални производства с насоченост към създаване 

на нови материали. 

  



Разпределение на кредитите по образователните и научно-

изследователски дейности на докторска програма „Химична кинетика и 

катализ“ 

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 

 




