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Специалност: Инженерна химия и съвременни материали 
Магистърска програма: Органични материали във висшите технологии 
 

1. Насоченост, образователни цели 

Основна образователна цел на МП „ОМВТ“ е разширяване и задълбочаване на знанията на студентите в областта на органичната химия, 

токсикохимията и екохимията, материалознанието и методите за анализ на органични съединения. Основен акцент в провежданото обучение е 

практическата насоченост на курсовете, подчертаване на връзката между теорията и приложението в индустрията и съвременните технологии. 
 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.) 

В резултат на обучението си, магистрите по органични материали във висшите технологии трябва да познават задълбочено теоретичните 

принципи на: молекулярната спектроскопия, хроматографията и масспектрометрията, молекулната фотоника, сензориката и фотоволтаиката. 

Провежданите курсове дават възможност за натрупване на знания в най-съвременните сфери на приложение на органичните и хибридни 

материали: функционални багрила и луминофори, специални полимери, нано- и биоматериали, координационни съединения, сензори и 

индикатори. Магистрите по химия (органични материали във висшите технологии) следва да усвоят специфични практически умения за работа 

с високоспециализиран софтуер, модерни инструментални методи: UV/VIS абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия, инфрачервена и 

Раманова спектроскопия (IR, FTIR), високоефективна течна хроматография (HPLC), газова хроматография и газова хроматография с 

масспектрометрия (GC-MS), импулсна (лазерна) спектроскопия. 

 
3. Професионални компетенции 

Специалистите с висше образование с квалификационна характеристика МАГИСТЪР ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ 

МАТЕРИАЛИ (Органични материали във висшите технологии) към професионално направление “Химически науки” са предназначени да 

извършват изследователска, технологично-внедрителска, аналитична и експертна дейност и по-конкретно: 

- Фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на най-важните приложения на органичните продукти и материали в 

съвременните авангардни технологии в областта на микроелектрониката, фотолитографските процеси и приложението им в 

производството на интегрални схеми, модерната репрография (фотокопирни процеси и материали), дигиталната фотография, оптически 

запис на информация, материали за информационни дисплеи, съхранение и преобразуване на слънчева енергия, соларни клетки, нови 

високо чувствителни сензори в химията, медицината и биологията. 

- Технологична и внедрителска дейност по приложение на резултати от фундаментални изследвания на органичните продукти и 

материали в съвременните авангардни технологии. Специалистите са предназначени да извършват химико-аналитична, контролна, 

арбитражна и експертна дейност; разработване, усъвършенстване, адаптиране, оптимизиране и приложения на нови и съществуващи 

методи, процедури и комбинации от тях за целите на производството, химията, биологията, екологията, опазването на околната среда. 

- Аналитична дейност: разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и съществуващи методи за анализ за целите 

на производството, научните лаборатории, агенции по опазване на околната среда и др. 

- Експертна дейност в полза на правителствени и неправителствени организации и институции при контрол на аналитични методи и 

аналитични резултати, при контрол и оценка на проекти свързани с приложението на съвременни авангардни технологии. 
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4. Професионална реализация 

Магистрите по органични материали във висшите технологии са предназначени да работят в:  

- Лаборатории за контрол на качеството - контролни лаборатории на промишлени предприятия, предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост, селскостопански лаборатории и институти. 

- Предприятия за производство на чувствителни органични материали, използвани като сензори за различни въздействия. 

- Технологични паркове, научно-изследователски институти, ВУЗ-ове. 

- Предприятия свързани с най-новите постижения в технологията – оптически запис на информация, акумулиране на слънчева енергия, 

нови системи за памет – биочип, нови хибридни материали за различно приложение. 

 

 


