ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация
Фамилия (ии), Собствено (и) име (на)
Адрес
Телефон

Димитров Николай, Веселинов
Варна,
052 / 63 82 97

Мобилен телефон:

0897 47 83 71

Факс
E-mail
Дата на раждане
Пол

nikimultimedia@abv.bg
03.10.1971 г.
мъж

Трудов стаж
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на работа

Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на работа

Дати

от месец септември 2004 до настоящия момент (2014г.)
Асистент по информатика към ВСУ „Черноризец Храбър”
Лектор и водещ преподавател по дисциплините: Мултимедийни системи, Мултимедийни
системи – практикум, Компютърен дизайн и Компютърна графика
Асистент преподавател по дисциплините: Информатика I и II част, Информационни системи
и технологии I, II и III част
Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, факултет “Информатика и
математика”
Обучение на студенти, следдипломна квалифкация на възрастни

от месец април 1999 до месец юни 2005
Хонорован асистент в Икономически Университет - Варна, към специалност Информатика
Лектор и водещ преподавател по дисциплините: Мултимедия I и II част
Икономически Университет – Варна, катедра “Информатика
Обучение на студенти, следдипломна квалифкация на възрастни

от месец май 1998 г. до месец април 1999 год.

Заемана длъжност или позиция

мултимедиен програмист и дизайнер

Основни дейности и отговорности

Разработка на мултимедиен софтуер

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на работа
Дати
Заемана длъжност или позиция

ЕТ Ением Студио – Димитър Димитров – Варна
Разработване на мултимедийни системи и приложения

от май 1997 до април 1998
Компютърен дизайнер

Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Cтр. 1/2 - Europass Автобиографияf
Фамилно Лично, Бащино

КОРАЛ Мултимедия ЕООД – в гр. Варна
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Вид на дейността или сферата на работа

Фирмата предлага широка гама мултимедийни системи – обучаващи, енциклопедични,
рекламни и други

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

от септември 1990 год. до септември 1995 год. (висше образование)
Инженер по електроника и автоматика
Разработване на хардуер и софтуер
ТУ- Варна, специалност Изчислителна техника

от септември 1986 год. до юни 1990 год. (средно специално образование)
Специалист по електронна техника
Електронна техника, компютри
Образцов техникум по машиностроене и електроника - ОТМЕ „Антон Иванов” - гр. Варна,
специалност Промишлена електроника

Лични умения и компетенции
Чужд (и) език (езици)
Социални умения и компетенции

Руски език - много добро



Лекторски умения, способност за владеене вниманието на хората, независимо от
тяхната възраст, пол, професия и интелект;
Умения за възлагане на отговорности, вземане на решения, мотивиране на
личността.

Организационни умения и
компетенции
Технически умения и компетенции
Компютърни умения и компетенции




Работа със софтуери за векторен и растерен графичен дизайн
Разработване на различни мултимедийни системи – обучаващи, енциклопедични,
рекламни и други

Допълнителна информация
Приложения Диплома за висше образование

Cтр. 2/2 - Europass Автобиографияf
Фамилно Лично, Бащино
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