
Годишни награди за наука на Физически факултет за 2012 г.

Уважаеми колеги,

Съгласно решението на Факултетния съвет от 15.01.2013 г. ще се присъдят следните Годишни награди за 
научни постижения на нашия факултет за 2012 г.:

• Награда за най-добър млад учен на Физически факултет за 2012 г.

• Награда за най-добра дисертация за образователната и научна степен „доктор“ на Физически 
факултет за 2012 г.

Факултетният съвет определи следната комисия за оценяване на кандидатурите:

Председател: проф. дфзн Мирослав Абрашев

Членове: проф. дфзн Асен Пашов

доц. д-р Валери Голев

Спечелилите ще получат грамота и парична награда и ще представят научните си постижения на 
Факултетния семинар.

Прилагам списъци с условията и документите за кандидатстване. Документите трябва да се предадат в 
печатен и електронен вид на г-жа Светла Ценева, стая А421, в срок до 10 февруари 2013 г.

Комисията ще обяви победителите на първия Факултетен съвет след този срок.

С уважение

проф. дфзн Николай В. Витанов, зам. декан

20.01.2013



Условия и документи за кандидатстване

Награда за най-добър млад учен

Условия

• Кандидатът трябва да е на възраст не повече от 35 години към 31.12.2012 г.

• Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор във Физически факултет и да има 
изпълнена пълна учебна натовареност през 2012 г.

• Кандидатът трябва да има образователната и научна степен „доктор“.

• Кандидатът трябва да не е получавал тази награда през последните три години.

• Оценяват се научните постижения на кандидата само за последните три години.

Необходими документи

• Заявление от кандидата за участие в конкурса (свободен текст).

• Описание на научните постижения на кандидата за периода 2010-2012 г. (до 1 страница).

• Списък с публикациите на кандидата за периода 2010-2012 г. (посочва се и импакт факторът на 
всяко от списанията).

• По едно копие от всяка публикация.

• Списък с независимите цитирания за периода 2010-2012 г. (за всички статии). 

• Справка за учебната заетост на кандидата за 2012 г.

• Други уместни документи (патенти, награди, поканени доклади и т.н.).

Награда за най-добра дисертация

Условия

• Кандидатът трябва да е бил редовен или задочен докторант във Физически факултет.

• Кандидатът трябва да е защитил през 2012 г.

• Датата на защитата трябва да е не по-късно от 5 години от датата на зачисляването в 
докторантура.

Необходими документи

• Заявление от кандидата за участие в конкурса (свободен текст).

• Описание на научните постижения на кандидата (до 1 страница).

• Копие от дисертацията.

• Копие от автореферата.

• По 1 копие от (а) рецензиите, (б) становищата, (в) протокола от защитата.

• Списък с публикациите на кандидата, включени в дисертацията (посочва се и импакт факторът на 
всяко от списанията).

• По едно копие от всяка публикация.

• Списък с независимите цитирания върху публикациите в дисертацията.

• Други уместни документи (патенти, награди, поканени доклади, преподаване и т.н.).


