
Статистически данни за дейността на проф. дфн Стойчо Язаджиев кандидат 
за член-кореспондент 

 

 Общо За последните 
5 години 

1.  Научна дейност 

1.1.  Научни публикации (статии) 

(а) общ брой на научните публикации 121 54  

(б) от тях самостоятелни 53 14  

(в) публикувани у нас 5  

(г) публикувани в международни и чужди 

списания 

87 38 

(е) публикувани в сборници на международни 

конференции 

26  16 

 

1.2. Монографии 

(а) общ брой на монографиите 1 1 

• от тях самостоятелни 1 1 

• глави от монографии   

(б) издадени в чужбина (издателство)   

(в) издадени у нас 1 1 

 

1.3. Участия в конгреси и конференции 

(а) участие в Организационни комитети на научни 

конференции (кои конференции): 

Compact stars and black holes, July 2015, Nesebar 

Bulgaria 

1 1 

(б) изнесени пленарни доклади на 

международни конференции 

  

(в) участие в международни конференции с 

доклади и постери 

14 7 

(г) Поканени доклади 10 7 

 

1.4. Цитирания на трудовете на кандидата 

(а) общ брой на цитатите  854 598 

(б) цитати от български автори 2 2 

(в) цитати от чужди автори 852 596 

(г) цитати в чужди монографии 7 7 

(д) цитати в учебници   

 



1.5 Участие в редакционни колегии на научни списания 

(а) у нас (в кои списания) 

1. Bulgarian Journal of Physics 

2. Bulgarian Astronomical Journal 

2 2 

(б) в чужбина (в кои списания)   

 

1.6. Ръководени от кандидата съвместни изследвания по международно 
сътрудничество 

(а) общ брой на проектите 3 3 

(б) от тях по двустранно сътрудничество 3 3 

(в) по многостранно сътрудничество   

 

2. Научно-приложна дейност 

 

2.1. Ръководство на международни и национални проекти 

(а) брой на проектите   

(б) обща стойност на постъпленията в звеното 

на кандидата 

  

(в) страни-участнички   

(г) фирми / организации   

 

2.2. Създадени нови технологии 

(а) брой на технологиите   

(б) брой на патентите   

(в) внедрявания   

• у нас   

• в чужбина   

• общ икономически ефект   

 

3. Подготовка на научни кадри 

 

3.1. Брой на докторантите, ръководени от 
кандидата  

  

• българи 5 5 

• чужденци   

 

3.2. Брой на хабилитираните учени, израсли под 

ръководството на кандидат 

  

 



3.3. Брой на учебници и учебни помагала, написани 

от или участието на кандидата 

1 1 

• издадени у нас 1 1 

• преведени в чужбина (в кои страни)   

 

3.4. Разработени нови лекционни курсове 8  

• наименование на курса   

• брой часове годишно   

1. Частни диференциални уравнения – 60 часа 

2. Векторно и тензорно смятане – 45 часа 

3. Термодинамика и статистическа физика – 

60 часа 

4. Теоретична астрофизика – 45 часа 

5. Квантова теория на полето – 60 часа 

6. Квантова теория на полето в изкривено 

пространство-време  – 45 часа 

7. Електродинамика – 60 часа 

8. Физика на черните дупки  – 45 часа  

  

 

4. Научно-организационна и административна дейност 

 

4.1. Заемани научно-организационни длъжности 7 5 

2004 – 2010 Член на Общото събрание на СУ 

2003 – 2007 Член на Факултетния съвет на 

Физическия факултет на СУ 

2005 – 2007 Член на СНС по Ядрена енергетика, 

ядрена физика и астрономия при ВАК 

2007 – 2010 Член на СНС по Ядрена енергетика, 

ядрена физика и астрономия при ВАК 

2010 – 2013 Член на постоянната експертна 

комисия по природни науки към ФНИ 

2013 – 2017 Член на управителния съвет на COST 

Акция MP1304 (Exploring fundamental physics with 

compact stars (NewCompStar)) за европейско 

научно сътрудничество 

2012 – 2016 Заместник член на управителния 

съвет на COST Акция MP1210 (The String Theory 

Universe) за европейско научно сътрудничество 

  

 

4.2. Заемани държавно-административни 

длъжности 

  

 

4.3. Членство в международни организации 1 1 

GRG (General Relativity and Gravitation) Scientists    

 


