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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“
ЗА НАГРАДАТА НА АКАД. ИВАН ЮХНОВСКИ
Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България обявяват
ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски „Изявен млад учен в областта на
органичната химия“ за 2022 г.

НАГРАДА
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на
органичната химия. Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса.
Състои се от грамота и парична сума от 1500 лева.

УЧАСТИЕ
Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на CV, кратка анотация (до 1 стр.) на
научните интереси на автора, научни публикации, излезли от печат /или приети за печат с документ/
през последните две години и м. януари на годината на конкурса. Те трябва да са в научни списания
или като пълен текст в сборници от научни срещи /конгрес, симпозиум и др./. Публикациите могат да
бъдат във всички области на органичната химия. Изследванията, обект на публикациите, трябва да са
извършени от кандидата в България. Могат да се представят и други документи  за издадени
патенти, публикувани глави от книги и монографии, участия в проекти, в конгреси, симпозиуми и др.
през периода, за който се присъжда наградата,

ОЦЕНКА
Оценката на представените за наградата научни публикации и определянето на носителя се
извършва от тричленно жури, определено от Ректора на ХТМУ. Академичният съвет на
Химикотехнологичния и металургичен университет разглежда кандидатурите и съвместно с
представители на Съюза на химиците в България определя носителя на наградата до 03.06.2022 г.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ
Документите за участие в конкурса трябва да бъдат представени или изпратени по куриер до
28.04.2022 г. в ХТМУ, София, бул.”Св. Климент Охридски“ №8, сграда А, стая 205 в три екземпляра
(два на хартиен носител и един на CD).

Регламентът на конкурса може да намерите на
https://uctm.edu/bg/blog/2019-11-13-14-53-57/22022022

