
Становище 

от доц. д-р Марушка Сендова-Василева 

за дисертационния труд на доц. д-р Евгения Петрова Вълчева на тема  

„Хетероинтерфейси в III-нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие“  

за присъждане на научната степен “доктор на науките” в професионално направление  

4.1 „Физически науки“ 

 

 Дисертационният труд, представен от доц. д-р Евгения Вълчева се състои от 

Увод, въвеждаща част и 7 глави, в които са изложени оригинални резултати. 

Оснoвната част на дисертацията е разделена на две обособени части – 

едната,свързана със структурни изследвания на слоеве от GaN, а другата – с 

изследвания на интерфейсите в квантоворазмерни хетероструктури на базата на 

GaN/AlN и GaN/AlGaN.  

 Темата на дисертацията засяга една много актуална и бързо развиваща се 

област в съвременната микро- и оптоелектроника. Авторката е навлязла в тази 

недостатъчно развита у нас тематика и е изградила висока компетентност в нея 

благодарение на сътрудничеството с колеги в Швеция, Япония, Германия, Франция, и 

др., което е успяла да създаде и поддържа. Финансираните проекти, в които е 

участвала и ръководила са й дали възможност да използва апаратура и 

експериментални техники на високо съвременно ниво. Прави впечатление умелото 

прилагане на широк набор методи за изследване на твърдотелни материали и 

структури като TEM, HREM, рентгено-структурен анализ, Раман и луминесцентна 

спектроскопия, електрични измервания и др. според необходимостта и спецификата 

на решаваните задачи. 

 Дисертацията се основава на 26 публикации в списания с импакт-фактор и 5 

доклада в пълен текст от конференции. Представени са 139 цитата на работите, 



включени в дисертацията, като h-индексът за тези статии и цитати е 8. Кандидатката 

е първи автор в 13 от представените работи. Тя е ръководител на двама защитили 

докторанти и на още двама на етап преди защита, както и на няколко дипломанта. 

Тези количествени показатели надминават изискванията, приети от Факултетния 

съвет на Физически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, за научната степен „доктор 

на науките“. 

 Основните приноси в дисертацията имат характер на установяване на нови 

факти и явления и са в областта на: 

- структурни особености, механизми и дефекти при израстване на слоеве 

GaN върху различни подложки с голямо решетъчно несъответствие и при 

използване на различни подходи 

- осбености в израстването, близък и далечен порядък, механични 

напрежения, енергетични нива, фононни честоти и напречна електрична 

проводимост при многослойни структури от GaN/AlGaN и GaN/AlN 

Приносите имат висока научна и научно-приложна стойност. 

Тези факти доказват, че дисертантаката напълно покрива и надминава 

изискванията на Закона ЗРАСРБ и съответните правилници за научната степен 

„доктор на науките“. С убеденост ще гласувам за това да бъде присъдена степента 

„доктор на науките“ по 4.1 „Физически науки“ на доц. д-р Евгения Петрова Вълчева. 
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