


 Наукометричните показатели на кандидатката надхвърлят изискванията, 
отразени в правилника на ИМК-БАН за заемане на академичната длъжност „професор”. 
 Резултатите от научно-изследователската работа могат да се групират в 
следните научни направления: 
 1. Рентгеноструктурен анализ и физико-химични свойства на нови цирконо-
силикатни и модифицирани титано-силикатни материали (9 публикации). 
 2. Кристалохимични характеристики на нови и модифицирани наноразмерни 
съединения (7 публикации).  
 3. Систематика на данни за съединения с глазеритов тип структура (базирана на 
над 100 съединения) (1 публикация). 
 4. Рентгеноструктурен анализ на кристали на неорганични оксидни материали с 
нелинейно-оптични, фероелектрични, феромагнитни свойства (13 публикации). 
 5. Разшифровка на кристалните структури на нови органометални комплекси с 
цел структурен анализ на използваните органични лиганди (5 публикации). 

Очевиден е високия научен потециал и достижения на кандидатката в областта 
на кристалографията, рентгеноструктурния анализ и материалознанието като цяло. 
 Доц. д-р Росица Николова е научен ръководител на 1 редовен и 1 задочен 
докторант и е консултант на докторант на самостоятелна подготовка (отчислен с право 
на защита през юни, 2015 г.). Ръководила е 5 научно изследователски, 1 
инфраструктурен проект, 1 проект по програма РЧР, 1 проект по програма Европа. 
 Доц. д-р Росица Николова е добре познат учен на национално равнище и в 
междунартодните научни среди със своята научно-организационна и обществена 
активност: Председател на Български Кристалографско Дружество от февруари 2015г. 
Председател на Организационния комитет на I-ви Национален Кристалографски  
Симпозиум (НКС) (2009г. г. София); Председател на Организационния комитет на 
Международно училище по фундаментална кристалография – 30.09 – 05.10.2013, 
Гюлечица, България. Член на Организационния комитет за провеждане на 8ма 
Международна Конференция по Месторождения, Свойства и Приложение на Природни 
Зеолити, София, 2010 г. и на Организационните комитети на 2ри, 3ти, 4ти, 5ти НКС - 
2010, 2011, 2012, 2014г. 
Заключение 
 В заключение, научната и експертна дейност и наукометричните показатели на 
доц. д-р Росица Николова напълно отговарят на изискванията на ЗРАС в Република 
България и правилниците за неговото приложение за заемане на академичната 
длъжност „професор”. Препоръчам на членовете на уважаемия Научния съвет на ИМК-
БАН да гласуват ЗА присъждането на академичната длъжност „професор” по 
професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност ‘Минералогия и 
кристалография”, на доц. д-р Росица Петрова Николова. 
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