КОНКУРС
за награда на името на
проф. дхн Янко Димитриев
за научни постижения на докторанти
и млади учени в областта
на материалознанието, химичните
технологии и нанокомпозитните материали
Проф. дхн Янко Димитриев беше дългогодишен
преподавател в катедра „Технология на силикатите“,
световно известен учен, пламенен изследовател, един от
най-цитираните автори в ХТМУ. Неговата мисия като
учен и преподавател бе да разпространява знания сред
младите хора и да ги мотивира в тяхната научна кариера.

Конкурсът за наградата „проф. дхн Янко Димитриев“ на Химикотехнологичния и Металургичен
университет е национален.
Наградата се състои от плакет, грамота и парична награда от 500 лв.
1. Условия за участие в конкурса:
1.1. Участници в конкурса
В конкурса могат да участват докторанти и млади учени на възраст до 35 години от цялата
страна.
1.2. Документи:
Участието в конкурса става чрез представяне на следните документи за периода от април 2016
до април 2017 г.:
 Актуална автобиография на кандидата;
 Списък от публикации в списания;
 Копия от публикациите;
 Списък от участия в научни конференции (включително в постерната сесия на ХТМУ за
студенти, докторанти и млади учени);
 Копия от абстракти или материали от конференции;
 Цитати;
 Участия в научни проекти;
 Награди и отличия;
 Други активи на кандидатите през периода, за който се присъжда наградата.
Документите се подават на хартиен носител в деловодството (205 стая, сгр. А) на
ХТМУ, бул. „Климент Охридски“ №8.
Тематиката на публикациите, научните разработки и проекти трябва да бъде в
областта на материалознанието, химичните технологии и нанокомпозитните материали.
2. Срокове и оценяване
- Срокът за представяне на документите е 10 май 2017 г.
- Оценяването на представените документи по конкурса ще се извърши от комисия.
- Наградата ще се връчи тържествено на XIV научна постерна сесия за млади учени,
докторанти и студенти, която е посветена на 70 години катедра “Физикохимия”, 80 години от
рождението на проф. дхн Янко Димитриев и 130 години Федерация на научно-техническите съюзи,
на 19 май 2017 г.

