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Auoraquq

O6oco6gsaHero Ha xvtur4flTa Ha rBbpAoro rqro Karo caMocrotreJlHa Ha) IHa

Ar,rcqlarrnrHa e cneAcrBue or 6ypnoro pa3Brrr]re Ha MoAepHr{Te BlrcoKorexHoJror}rqHll

npor,r3BoAcTBa, r43noJI3BaIqI,I HoBII MaTepuanu B eaeKTpoHilKaTa, MaIu]IHocTpoeHeTo,

eHeprerr.rKara, rH{opuairvrnuta, cpeAcrBara 3a KoMyuuKauuv, MeAr,rquuara, KocMI4lIecKI,ITe I,I

BoeHHIa rexHoJIorI4I,I, o[a3BaHero Ha oKoJrHara cpeAa u np. Tora e AHoIIUrrII4Ha, Kogro Moxe Aa

ce pa3rnex,qa KaTo TeopeTurrHa ocHoBa Ha MaTepvarIo3HaHI,IeTo r,r cSBpeMeHHI4Te H3CJIe.qBaHHfl B

Ta3kr o6lacr ca MorIrBI,IpaHr.r ruIaBHo or o6ulecrrenure v3prcKBarrg 3a rexHoJloruqHo,

I,TKOHOMI,IqeCKO I{ COUUUITTHO pa3BI{TI4e.

floxropcxar:a flporpaMa tro ,,XuMktr Ha rBbpAoro rflro" s LIOHX vv,a 3a IIen

noAroroBKara Ha BucoKo-KBanuipuqnpann crreIIHanLIcrH B crparerl,IqecKl,I BaxHa 3a

tlKoHoMr,rKara Ha crpaHara o6lacr - ctBpeMeHHr,r MarepuaJrr,r 3a ola3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa, 3a

,,vucro" [poz3BoAcrBo Ha eHeprulrl, 3a onruKara u na3epHara rexHr{Ka fi 3a onoJl3orBop.,IBaHe Ha
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химически природни ресурси. Основната задача на програмата е докторантите да могат да 

придобият  в хода на обучението интелектуални качества и практическите умения, които 

да им послужат при следващата професионална реализация. Методиката за обучение на 

докторантите в ИОНХ 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. 

 Подготовката е насочена още към използването на мултидисциплинарни методи и 

подходи, за да се провеждат научните изследвания в тази област. Реализирането на 

докторската програма има за цел изграждане на умения и компетенции на докторантите за 

решаване на задачи с комплексен характер. 

Обучението на докторантите по „Химия на твърдото тяло“ в ИОНХ е съизмеримо с 

добрите практики в страните от Европейския съюз. Въвеждането на модерните 

технологии в химичните и електронни производства у нас е доказало убедително нуждата 

от специалисти, които умеят да мислят с понятията на връзката „структура-свойства“. 

Подготовката на докторантите в тази програма им дава мироглед, който позволява 

намиране на оригинални решения чрез логично обобщаване на знанията и опита на 

тесните специалисти и технолози. Такъв тип специалисти са нужни практически във 

всички приоритетни за света направления в науката, свързани с високотехнологичните 

производства на твърдофазни материали. Това от своя страна би отговорило на 

изискванията на бизнеса и би допринесло за развитието на съвременната икономика, 

основана на знания и иновации. 

Благодарение на своя многогодишен опит в обучението на докторанти ИОНХ има 

утвърдени практики и успешни изяви по тази докторска програма. Успешно защитилите  

докторанти по „Химия на твърдото тяло“ намират реализация като изследователи в 

химическите институти на БАН, Университети в България и чужбина, както и като 

ръководни кадри в частни и държавни фирми. Добрите практики в обучението на 

докторанти в ИОНХ целят да се разширят познанията им и да се подобри реализацията им 

на пазара на труда.  

През последните години ИОНХ продължава да поддържа контакти с различни 

фирми проявяващи интерес към научните изследвания провеждани в института 

Непрекъснато се търсят начини и възможности по различни програми за разработване на 

съвместни научни проекти в областта на химията на твърдото тяло, в които активно 

участие вземат зачислени по специалността докторанти.   
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 Цели  

Специфичните цели на докторската програма по „Химия на твърдото тяло“ са: 

 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  

Задачите на докторската програма по „Химия на твърдото тяло“ са:  

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

твърдото тяло; 

 Овладяване във висока степен на модерните изследователски техники, които се 

прилагат в областта на съвременното материалознание; 

 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 

Разработената в ИОНХ докторантска програма по „Химия на твърдото тяло“ дава 

възможност на докторантите за разширяване на познанията и насочване на обучението 

към иновации, което е в пълно съгласие с международните приоритети в областта на 

неорганичната химия, химията на материалите и чистите технологии и определя добрите 

им перспективи за реализация в химически лаборатории с различна форма на собственост 

(държавни или частна), висши учебни заведения, изследователски институции и държавни 

учреждения. Работата в екип по проекти е основна предпоставка и за лесното интегриране 

на докторантите на ИОНХ в малки фирми. 
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Разпределение на кредитите по образователните и научно-

изследователски дейности на докторска програма  

„Химия на твърдото тяло“ 

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 
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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 

 




