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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
28/10/2012 – до сега

Доцент
Технически университет-Габрово, катедра "Електроника", "Хаджи Димитър"№4, 5300 Габрово
(България), www.tugab.bg
▪ Научно-изследователска и преподавателска дейност.
▪ Титуляр на дисциплините "Електронни технологични процеси и устройства", "Електронни
технологии", "Автоматизация на проектирането в електрониката", "Електронни системи в
автомобила".
Вид на дейността или сферата на работа Образование

01/02/2002 - 01/09/2006

Асистент, Старши асистент, Главен асистент
Технически университет-Габрово, катедра "Електроника", "Хаджи Димитър"№4, 5300 Габрово
(България), www.tugab.bg
▪ Научно-изследователска и преподавателска дейност.
▪ Асистент по дисциплините: Конструиране и надеждност на електронната апаратура,
Конструиране на комуникационна апаратура, Автоматизация на проектирането, Цифрова
схемотехника, Електронни системи за събиране и обработка на информацията, Електронни
технологични процеси и устройства, Електронни технологии, Електронни системи в
автомобила
Вид на дейността или сферата на работа Образование

01/06/1996 - 01/02/2002

Инженер по електроника
Мехатроника АД, ул. Райко Даскалов 7, 5300 Габрово (България), www.kombis.net
▪ Ръководител конструктивна група
▪ Конструктор.
Вид на дейността или сферата на работа Индустриална електроника

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
01/01/1998 - 01/01/2001

Доктор

БКР/ ЕКР ниво 8

Технически университет – Габрово, Хаджи Димитър №4, 5300 Габрово (България)
▪ Тема на докторантурата: Теоретични и експериментални изследвания на транзисторни квазирезонансни инверторни схеми за индукционно нагряване
24/09/1990 - 29/06/1995

Магистър /Дипломиран инженер по електроника

БКР/ ЕКР ниво 7

Технически университет – Габрово, Хаджи Димитър №4, 5300 Габрово (България)
▪ Електронна техника и микроелектроника
▪ Тема на дипломната работа: Инвертор с ударно въздействие и многозвенен колебателен кръг
15/09/1984 - 30/06/1988

Техник по автоматизация
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Техникум по механо-електротехника "Д-р Никола Василиади" 5300 Габрово (България)
▪ Автоматизация на производството
▪ Придобита професионална квалификация според Държавните образователни
изисквания /ДОИ/ – техник КИП и автоматика 4 разряд
ЛИЧНИ УМЕНИЯ
Майчин език

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

Слушане

руски

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

С1

C2

C2

С1

C2

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

английски

В1

В1

B2

B2

B2

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения

Организационни / управленски
умения

Професионални умения

Добри комуникационни умения придобити при ръководене на конструктивна група. Работа
със студенти. Ръководство над 50 дипломни работи.
▪ В момента ръководна позиция като заместник декан по учебната част на факултет
„Електротехника и електроника“ в Технически университет – Габрово.
▪ Придобит сертификат като Организатор патентна и търговска дейност - диплома №2350 от
30.08.1993г.
▪ Радиолюбител-конструктор клас "С" свидетелство №3 от 22.04.1988 г.
САМООЦЕНЯВАНЕ

Дигитални умения

Обработка на
информацията

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Свободно ниво на Самостоятелно
Самостоятелно Свободно ниво на Свободно ниво на
владеене
ниво на владеене ниво на владеене
владеене
владеене
Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка

Издателски системи и системи за компютърен дизайн - Microsoft Word, Page Maker, Corel Draw удостоверение №1225 от 15.05.1995 г.
Основна компютърна подготовка - хардуер, MS Windows, MS Word, MS Excel - удостоверение
№017/2000 г.

е-learning - проект "Обучение на преподаватели от висшите училища за придобиване на
умения за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в учебния процес
във висшите училища и работа в е-среда".
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Свидетелство за управление на
МПС

Собствено име, Презиме, Фамилия

A1, B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Публикации
Презентации
Проекти
Конференции
Семинари
Отличия и награди
Членства
Препоръки
Цитиране
Курсове
Сертификати

▪ Автор и съавтор в 56 публикации и в 2 учебници и 3 учебни помагала

ПРИЛОЖЕНИЯ
▪ копия на дипломи и сертификати;
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