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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ“
НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 г.
„ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА“
Участници. В конкурса могат да участват завършили през 2020 учебна година химици
и инженер-химици, придобили образователната степен „бакалавър“ или „магистър“ по
различни химически специалности от: Химикотехнологичен и металургичен университет
в София, университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“, Факултет по химия и фармация в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, химическите факултети и катедри в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Югозападен
университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, включително и всички други университети
и факултети с изучаване на предмета химия.
Наградите са две парични и се присъждат поотделно в размер на 1000 лева за
образователната степен „бакалавър“ и 2000 лв. за образователната степен „магистър“ и
се присъжда за най-добра дипломна работа, защитена през 2020 г.

Предложенията трябва да съдържат дипломната работа и рецензиите към нея, а
така също и писмена информация за публикации, участие в научно-технически и други
конференции, симпозиуми, семинари и кръгли маси, и препоръки. Копие от всички
документи се представят също и на компакт диск.

Представянето на участниците в конкурса може да бъде самостоятелно, от
ръководствата на съответните катедри, където са защитили дипломните си работи, или
дружества към Съюза на химиците в България, в които членуват.

Оценяването и класирането се извършва въз основа на следните критерии:
− оценка на дипломната работа при защитата;
− качество на представените изследвания и резултати;
− представени научни публикации (ако има такива) по темата на работата;
препоръки от членове на изпитната комисия, преподаватели и други хабилитирани
специалисти в областта на темата на дипломната работа от учебни заведения, институти
или фирми, както и информация за участия в конференции, симпозиуми, кръгли маси и др.

Срок. Представяне на предложенията:30 април 2021 г.
Предложенията с материалите се предават или изпращат на адрес:
Съюз на химиците в България, 1000 София, ул. „Г. Раковски“ № 108, стая 418,
тел. 02-9875812, 087-8796200, ел. пощa: office-unionchem@mail.bg; vzneytchev@yahoo.com
(За конкурса „За най-добра дипломна работа“). Връчването на наградите ще стане в зала
3 на ФНТС, ул. „Г. Раковски“ № 108, София. Датата ще бъде съобщена допълнително.

