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По дисертационния труд са представени следните материали: дисертация,

автореферат, автобиография, списък и копия от публикуваните работи, на които е базирана

дисертацията, справка за h-индекс и за импакт факторите на списанията, в които са

публикувани материалите, списък на забелязаните цитирания.

Познавам доц. Вълчева от 1983 г. До 2012 г. сме работила в една катедра и сме били

професионално силно свързани. Нееднократно сме решавали в най-тясно сътрудничество

задачи по обучението на студентите и сме работили за популяризиране на физиката и

Физически факултет сред обществеността и младите хора. В продължителен период съм

наблюдавала нейното професионално развитие и работата й със студентите, както в

рамките на дългогодишно ръководения от мен спецпрактикум на катедрата по ФТТиМЕ,

така и  като лектор на няколко задължителни и изборни курса и като много успешен

ръководител на 19  дипломанта и два докторанта във ФзФ.  Доц.  Вълчева е сред

преподавателите от нашата катедра, имащи най-голяма учебна заетост и отличаваща се с

високо качество на преподаването. Свидетел съм на многобройните предложения от нейна

страна за актуализиране на преподаваните от нея курсове с отчитане на най-новите

тенденции в съответното направление. Освен в катедрата, доц. Вълчева дълги години е

водила упражнения по електричество, магнетизъм и оптика в основните учебни

лаборатории на ФзФ. Успешен ръководител е на магистърската програма МЕиИТ и на

специализирания практикум на катедра ФТТиМЕ, в който е поставила много упражнения и

най-добросъвестно обучава студентите в продължение на почти 25г. Убедено твърдя, че

доц.  Вълчева е отличен педагог и професионалист,  ползващ се с огромен авторитет и

уважение сред студентите, които чувстват нейната всеотдайност и уважават високия й

професионализъм.



Освен на личните човешки качества и добро образование, безспорните успехи на

доц. Вълчева в преподаването се дължат и на отличната й научно-изследователска работа,

която по темтика е най-тясно свързана с преподаваните от нея дисциплини. Основните й

научни интереси са в областта на електронната и кристалографска структура на

твърдотелни материали (вкл. повърхността и интерфейса) и влиянието на структурата

върху електричните и оптични свойства.  Това е основата на всеки курс по физика на

кондензираната материя. Затова в рамките на ФзФ тя естествено и по заслуги е титуляр на

този задължителен курс.  Основен обект на изследванията й са актуални полупроводникови

материали и системи. Изследванията й са предимно чрез съвременни физични и числени

експерименти, както и чрез теоретични оценки и анализи. Дългогодишен ръководител е на

учебна и научно-изследователска лаборатотрия „Електронни и фононни свойства на

твърдото тяло”,  в която са проведени част от експериментите по дисертацията.

Доц. Вълчева е изследовател, наложил се в международен мащаб - автор и съавтор

на общо 84 научни публикации, цитирани повече от 500 пъти. Публикува предимно в

научни списания с импакт фактор и участва с доклади на реномирани научни конференции

с широко международно участие. Дългогодишен рецензент е във Phys. Rev. B, Appl. Phys.

Lett., J. Appl. Phys., TSF, Appl. Surf. Sci. и др. и независим експерт – рецензент за FP7, EU.

Ръководител и член на научни колективи, изпълняващи научно-изследователски проекти

(вкл. международни). Сътрудничи с реномирани университети от Великобритания, Швеция,

Германия, Франция. Многократно е гост-изследовател в тези университети и приема колеги

оттам във ФзФ.  И както показва практиката,  всичко не би било така,  ако доц.  Вълчева не

впечатлява с качества, които правят човека преподавател и изследовател от най-висок

калибър.  В противен случай сътрудничеството не би било дългогодишно и успешно,  а

посещенията биха се ограничили само до едно-две. Искам дълбоко да подчертая, че

въпреки широкото й международно сътрудничество,  доц.  Вълчева  е факултетски

преподавател, основната й дейност е в нашия факултет и в него тя последователно от

години се старае да наложи най-доброто от международния опит.

 Рецензираната дисертация е поредното доказателство за високите научни

постижения на доц. Вълчева. Посветена е на изследване процесите на структурообразуване

и анализиране на влиянието на формираната кристалографска структура  върху важни

физични свойства на перспективни за съвременното микро- и оптоелектронно

приборостроене III-нитридни хетероструктури. Написана е на 206 страници, съдържа 79

фигури и 9 таблици. Уводът и Първа глава са справка за съществуващите по тематиката



знания с квалифицирано открояване на особеностите и проблемите, от което естествено

следва ясната формулировка на целите и задачите на дисертацията. Експерименталните

резултати са представени в 6 глави - от втора до осма. Всяка започва с кратко описание на

състоянието и съществуващите проблеми при изучаването на конкретната структура и

завършва с обобщение на получените нови знания и с препоръки за технологията и

приложенията. Изследвани са разнообразни III-нитридни структури на базата GaN/сапфир:

· Хетеро-структури, състоящи се от сапфирена подложка с две различни
ориентации и дебел слой от GaN, нанесен чрез хидридна или металоорганична
епитаксия директно върху подложката или върху преходни слоеве (буфери) от
монокристален GaN (нелегиран и легиран със Si или нанесен чрез металоорганична
странична епитаксия) или върху буфери от монокристален AlN;

· Периодични структури, нанесени чрез металоорганична епитаксия върху
сапфирена подложка с определена кристалографска ориентация: МКЯ AlGaN/GaN
и СР AlN/GaN с различни периоди.

Мeтодично работата е изпълнена на високопрофесионално и съвременно ниво.

Демонстрирано е отлично познаване на важността за науката и практиката на изследваните

материали и на знанията за тях, има ясно формулирани проблеми, има ясно предложени

идеи за решаването им, има правилно подбрани средства за това, има виртуозно и

ефективно изпълнени експерименти с комбинация от най-съвременни методи, има

надеждна обработка на експерименталните данни с най-съвременни средства, има грамотно

и задълбочено интерпретиране на получените резултати. Приветствам този стил на работа и

не приемам противоположния с провеждане на голям брой експерименти без определена

мисъл и посока (включително със съвременни и скъпоструващи средства) в очакване да се

получи нещо ново, макар и непонятно защо. В науката идеите имат първостепенно

значение, а апаратурата и методите са само средство, използването на което е безсмислено

без идеи. Отличното ми впечатление от рецензираната дисертация е следствие не само от

впечатляващата мащабност на тематиката и идеите, но и от екипа от доказани в световен

мащаб професионалисти в сродни, но конкретни области, взаимно допълващи и

обогатяващи се в професионалния си опит и знания.  В този екип доц.  Вълчева се вписва

естествено не само като равноправен член, но и като един от водещите изследователи,

което конкретно ще дискутирам в края на рецензията.

Не бих толкова възторжена и категорична, ако не познавах в детайли цялата дейност

на доц. Вълчева като преподавател в катедра ФТТиМЕ. Вероятно във ФзФ са представяни и

други много стойностни дисертации, но в случая важното е, че за доц. Вълчева

дисертацията никога не е била самоцел и дейността й не е била подчинена на това. Знам го



не само от наблюдениа, но и от нееднократните ни разговори, особено през последните

няколко години, когато съм се опитвала да я мотивирам и убедя да направи днешната

стъпка. Защото знам, че има висок човешки и творчески потенциал и защото чувството ми

за справедливост иска той да бъде най-пълно реалиизиран не само заради самата нея, но и

заради доброто име на цялата наша преподавателска и научна общност. Балансираното й и

колегиално поведение, ясната й позиция по всички важни за общността въпроси, както и

документираните факти в годишните индивидуални отчети, атестационни документи и

студентски анкети, говорят за приносите й за общия интерес. Специално акцентирам и

върху многото служебни и обществени дейности, които тя отговорно и с желание

осъществява през целия период на работа – дейности, които не носят облаги или

допълнителни часове, но изискват висока квалификация и морал, отнемат много време и

усилия и често са свързани с незаслужени упреци и неприятности.

Характерът на проведените изследвания е фундаментален, като е направена и

следващата стъпка – фундаменталните знания се съпоставят с параметрите и с

възможностите за контролиране на важни за практическото приложение електрични и

оптични свойства, съвременно характеризирани чрез ФЛ, КЛ от повърхността и в сечение,

I-V и G-V методики в широк температурен интервал.

Откроявам следните най-важни според мен научни приноси: грамотно изследване на

кристалографската структура на важен за нуждите на съвременната микро- и

оптоелектроника клас хетероструктури чрез комплекс от най-съвременни методики (ТЕМ с

висока разделителна способност и електронна дифракция от избран участък, АСМ, XRD с

висока разделителна способност, микро-раманова спектроскопия); съществено обогатяване

на знанията с нови резултати, създаване на нови модели за структурообразуване и за

формиране и релаксиране на остатъчни механични макро-напрежения; анализиране на

влиянието на механизмите на структурообразуване върху проводимостта и

луминесцентните свойства; задълбочено изучаване на електроннат структура и откриване

на нови неизвестни досега свойства на електронната проводимост в някои от изучаваните

хетероструктури; направените на базата на получените фундментални знания ясни

препоръки за технологията и практическото приложение.

Дисертацията е базирана на 31 публикации – 26 статии в реномирани научни

списания с импакт-фактор и 5  доклада (вкл.  1  поканен),  представени на престижни

международни конференции и публикувани в пълен текст. Общият импакт-фактор на

работите е 36.4. Всички са  съвременни, като са публикувани в периода 2000-2009г., т.е.



след защитата на докторската дисертация и хабилитацията. Работите са в съавторство,

което е напълно закономерно, като се има предвид тематиката, фундаменталността на

решаваните проблеми и комплексността и трудоемкостта на използваните методики. Доц.

Вълчева е първи автор в 13  и втори в 6  публикации,  което свидетелства за значителни и

водещи приноси. Съгласно представената информация те са във формулирането на идеите и

средствата за решаване на проблемите, осъществяването на експериментите, обработката на

данните и интерпретацията им, оформянето на статиите и докладите и публикуването им.

Технологичната работа е дело на някои от съавторите й. Предствен е списък със 139

цитирания на публикациите и h-индекс 8. Тези  наукометричните данни надхвърлят

изискуемия минимум за ФзФ.

Нямам забележки по същество, а някои несъществени неточности и пропуски, които

имат предимно техническо естество, съм обсъдила с доц. Вълчева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Давам най-убедителната си препоръка на доц. д-р Евгения Петрова

Вълчева да бъде присъдена  научната степен „доктор на науките”.

ЛИЧЕН КОМЕНТАР И ПОЖЕЛАНИЯ: За мен днешната защита е празник, не само защото

преподавател от моята катедра по ФТТиМЕ представя достойна за ФзФ дисертация, но и

защото на мен се падна честта и отговорността да съм един от рецензентите и да получа

огромно удоволствие от прочетеното, тъй като кристалофската структура на твърдотелните

материали (вкл.  тънки слоеве,  в т.ч.  нитридни)   и методите за изследването им са

тематиката, по която аз се трудя  през целия си професионален път.

На автора с най-голямо удоволствие казвам „БРАВО!” и  благодаря за поредното

потвърждение на моето много високо мнение за нейните човешки и професионални

качества. От сърце й желая здраве, сили и нови творчески успехи и все така с можене и

всеотдайност, с настойчивост и последователност да допринася  за отварянето на факултета

към света,  за налагането на най-положителното от чуждия опит в нашата работа и за

достойното продължение на най-добрите традиции  на катедрата по ФТТиМЕ и на ФзФ.

София, Рецензент:
20.11.2013 /проф. дфн Иванка, Йорданова/
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