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Роден   1942 г., гр. Шумен 
 

Образование и  1968: физик, Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

научна кариера  1975: доктор, дисертация върху кинетиката на нестационарно 

              зародишообразуване 
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   1975-1976: Делфтски технологичен университет, гр. Делфт (Холандия) 
 

Научна област  Теория на образуване и растеж на нови фази и нейното приложение към 

   процесите на: зародишообразуване; кристален растеж; сумарна кристализация; 

   растеж и стареене на тънки твърди слоеве; скъсване и пропускливост на пенни, 

   емулсионни и мембранни филми; фибрилизация на амилоидни протеини. 
 

Публикации  1 монография (D. Kashchiev, “Nucleation: Basic Theory with Applications”, 

(до октомври 2022 г.) Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000) и 149 статии и обзора в чуждестранни 
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         при ВАК (Висша атестационна комисия) 
 

Международна  1995-1998: съветник в Генералната асамблея на Международната организация 

дейност         по кристален растеж 

   2003-2009: член на редакционния съвет на списание Central European Journal 

         of Chemistry 

   1971-2009: участие в 48 международни научни форума с доклади и постери, 

          от които 29 поканени доклада 
 

Гост-професор  Делфтски технологичен университет, гр. Делфт (Холандия) 
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