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АВТОБИОГРАФИЯ  

 
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ДРАЙШУ АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

Адрес  УЛ. “ЧЕРВЕНА РОЗА” № 40, гр. София 1404, България 

Телефон  дом.: (02) 850 6131, служ.: (02)8161 611, моб.: 0888 252 829 

Факс  служ.: (02) 868 8913 

E-mail 

WWW 

 ald@phys.uni-sofia.bg 

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/index.html 
 

Дата на раждане  07.08.1961 
 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2004 -    
• Име и адрес на работодателя  катедра Квантова електроника, Физически факултет на Софийския 

университет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 преподавател 

• Заемана длъжност  професор 
   

• Дати (от-до)  1998-2004 
• Име и адрес на работодателя  катедра Квантова електроника, Физически факултет на Софийския 

университет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 преподавател 

• Заемана длъжност  доцент 
   

• Дати (от-до)  1994-1998 
• Име и адрес на работодателя  катедра Квантова електроника, Физически факултет на Софийския 

университет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 преподавател 

• Заемана длъжност  главен асистент 
   

• Дати (от-до)  1991-1994 
• Име и адрес на работодателя  катедра Квантова електроника, Физически факултет на Софийския 

университет 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 преподавател 

• Заемана длъжност  старши асистент 
   

• Дати (от-до)  1991 
• Име и адрес на работодателя  НИС при Софийския университет 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 конструктор 

• Заемана длъжност  физик 
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• Дати (от-до)  1987 
• Име и адрес на работодателя  Институт по техническа кибернетика и роботика на БАН 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 конструктор 

• Заемана длъжност  инженер-физик 
 
 
 

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  186 научни публикации, от които 65 статии в реферирани 
международни списания с импакт-фактор, 34 статии в реферирани 
международни списания с импакт-ранк, 2 статии в българско 
списание, 2 обзора и 83 доклада на международни конференции (5 от 
тях - публикувани в пълен текст), 19 поканени доклада, 6 от които-
пленарни, както и редица популярни лекции за ученици, забелязани 
повече от 903 независими цитирания на мои публикации. H-индекс=17 
(по данни от Scopus). 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1982 - 1987 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Физически факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 квантова електроника и лазерна техника 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер-физик със специализация по квантова електроника и 
лазерна техника 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 висше 

   
• Дати (от-до)  1988 - 1991 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Физически факултет, 
катедра Квантова електроника 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Нелинейна оптика, квантова електроника и лазерна техника 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по физика 

   
• Дати (от-до)  2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Физически факултет, 
катедра Квантова електроника 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Дисертация: “Фазова самомодулация и индуцирана фазова 
модулация в кубични нелинейни среди” 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 
(може и в приложение) 

• Дати (от-до)  1991- 
• Учебно заведение  Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
• Факултет/Департамент  Физически факултет / катедра Квантова електроника 
• Курсове  Електричество и магнетизъм, Линейни и нелинейни оптични вълни, 

Нелинейни оптични вълни и солитони, Оптични комуникационни 
мрежи, Увод в системата за управление на експеримента LabView, 
Основи на квантовата електроника (практикум), Основи на квантовата 
електроника (кратък курс), Оптоелектроника и интегрална оптика 
(практикум), Основи на електротехниката и електрониката (практикум). 
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• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор на физическите науки 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ. 
МАЙЧИН ЕЗИК  български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  НЕМСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ОТЛИЧНО 

• Разговор  ОТЛИЧНО 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ОТЛИЧНО 

• Разговор  ДОБРО 

  РУСКИ 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ДОБРО 

• Разговор  ДОБРО 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

    Технически университет на Грац, Грац, Австрия, (1996) ; 
   стипендиант на Фондация “Александър фон Хумболт” в Макс-Планк 
Института по квантова оптика, Гархинг, Германия, (1997-1998, 2000) ; 
   стипендиант на Дружество “Макс Планк в Макс-Планк Института по 
квантова оптика, Гархинг, Германия (1999, 2000, 2001, 2002), 
   научен сътрудник в Института по оптика и квантова електроника, 
Факултет по физика и астрономия, университет “Фридрих Шилер”,  
Йена, Германия (2009,2010,2011,2012). 
 

СТИПЕНДИИ 
 

    CEEPUS (Network A-21) (11.-12.1995); 
   Стипендия на Австрийската служба за академичен обмен (в 
Техническия университет на Грац, Грац, Австрия, 01-06.1996); 
   Стипендия на Фондация “Александър фон Хумболт” (в МПИ по 
квантова оптика, Гархинг, Германия, 01.1997-11,1998; 2000); 
   Стипендия на Дружество “Макс Планк” (в МПИ по квантова оптика, 
Гархинг, Германия, 1999; 2000; 2001; 2002); 
   Стипендия на Австралийския Национален Университет ( в RSPhysSE 
- ANU, 10.-11.2004); 
   Стипендия на Австралийския съвет за изследвания (в 
Австралийския Национален Университет, RSPhysSE - ANU, 06.-
10.2006); 
   Стипендия на Австралийския Национален Университет ( в RSPhysSE 
- ANU, 11.-12.2007). 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 декан на Физически факултет (2011 -- ); 
ръководител на катедра Квантова електроника, Физически факултет 
(2003 --2011); 
член на Научната комисия по физика и астрономия при ВАК (2004 -- 
2006); 
заместник-председател на Научната комисия по физика и астрономия 
при ВАК (2007 -- 2009); 
член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физична и 
квантова електроника при ВАК (2010); 
член на Факултетния съвет на Физически факултет (2002 -- ); 
председател на Атестационната комисия на Физически факултет (2008 
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- ); 
член на Научния съвет на Института по електроника - БАН (2005 – 
2009, 2009 - 2013); 
председател на Атестационната комисия на Института по електроника 
при БАН (2010); 
член на Временна комисията по физика при Фонд “Научни 
изследвания”-МОН (2005-2010). 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

  

WINDOWS, LINUX, FORTRAN, LABVIEW 

 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ          o        член на SPIE, ID# 00309307 
        o        член на Съюза на физиците в България (от 1995г.) 
        o        член на Хумболтовия съюз в България (от 1999г.) 
   Области на научен интерес съгласно класификацията на научните 
работници в България: Професионално направление 4.1. – Физически 
науки: 
  Физика на вълновите процеси; 
  Квантова и оптоелектроника; 
  Физика на атомите и молекулите. 
   Нелинейна оптика (нелинейни възприемчивости от трети порядък, 
фазова самомодулация и индуцирана фазова модулация, 
четиривълново смесване на честоти, интерференция на нелинейни 
процеси, симбиотични лазерни снопове и импулси, напълно-оптични 
взаимодействия, едномерни и двумерни тъмни солитони, тъмни 
солитоноподобни вълни); 
   Генериране на свръхкъси лазерни импулси (контрол на 
дисперсията, характеризиране на импулсите, адаптивен контрол, 
надпрагова йонизация, генериране на високи хармонични,); 
   Холография (компютърно-синтезирани холограми, кодиране на 
фазови сингулярности). 
 

Рецензирал ръкописи за списанията Physical Review Letters, Physical 
Review A, Physical Review E, Optics Letters, J. Opt. Soc. Am. B, Optics 
Express, New Journal of Physics. Председател на Организационния 
комитет на Международната конференция по свръхбърза и нелинейна 
оптика (Ultrafast and Nonlinear Optics - UFNO’2009) и редактор на тома с 
трудовете, издаден в САЩ (Proc. SPIE vol. 7501 (2009)). Ръководил 3 
проекта, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” 
на МОМН и на 9 проекта, финансирани от фонд “Научни изследвания” 
на СУ “Св. Кл. Охридски”.  

 

 


