АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

СПАСОВА, ВЕСЕЛИНА, ГЕОРГИЕВА
ж.к. Трошево, бл. 56, вх. В, ап.59, 9027, гр. Варна, България
052/359-574, 0898 873061

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

veselina_spasova@yahoo.com
българка
7, ЮНИ, 1969 Г.

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ДО МОМЕНТА

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
гр. Варна 9007 к.к. “Чайка”
Висше образование
Асистент, функционален секретар „Работа със студенти“ (от м. октомври
2012 г.)
Преподавател по дисциплините логическо и функционално програмиране,
изкуствен интелект, бази от данни, софтуерни технологии, управление на
софтуерни екипи и др.
Координатор на ECDL тестов център
Ръководител “Тестов и консултативен център по информатика и
информационни технологии”
Ментор на студентски курс
Член на катедрения съвет на катедра Информатика
Член на Факултетния съвет на Факултет „Международна икономика и
администрация”
Член на академичния съвет на ВСУ
Септември 2002 г. – септември 2010 г.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
гр. Варна 9007 к.к. “Чайка”
Висше образование
Старши асистент
Преподавател по дисциплините логическо и функционално програмиране,
изкуствен интелект, бази от данни, програмиране и др.
Координатор на ECDL тестов център
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Ръководител “Тестов и консултативен център по информатика и
информационни технологии”
Член на катедрения съвет на катедра Информатика

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Септември 2002 г. – 2006 г.
Икономически университет – гр. Варна
9002, Варна, бул. "Княз Борис I" 77
Висше образование
Хоноруван асистент
Асистент по дисциплините логическо и функционално програмиране,
алгоритми и структури от данни и практикум по програмиране
Септември 1999 г. – септември 2002 г.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
гр. Варна 9007 к.к. “Чайка”
Висше образование
асистент
Водене на семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините въведение
в информатиката, пакети приложни програми, програмиране, бази от данни и
др.
1998 г – 1999 г.
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
ул. "Васил Друмев" № 73, 9026, гр. Варна
Висше образование
Системен програмист
Изграждане, програмиране и поддръжка на библиотечна информационна
система
1994 г. – 1995 г
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
ул. "Васил Друмев" № 73, 9026, гр. Варна
Висше образование
Сътрудник информационни системи
Експлоатация и поддръжка на информационни системи

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната

Март 2010 г. – в момента
Технически университет - София
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организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

Автоматизация на управлението в дискретното производство

Докторант на свободна подготовка

2009 г. – 2010 г.
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”,
Икономически институт на БАН
Проектна организация и управление, Структурни инструменти на ЕС,
Формиране и мотивиране на проектни екипи, Управление цикъла на проекта,
Технология на разработване на международни проекти, Иновационни
стратегии и политики на ЕС и др.
Магистър по стопанско управление - Управление на международни бизнес
проекти
Ниво 7

1987г. – 1992 г.
Технически университет – гр. Варна, Факултет по електроника и автоматика

Изчислителни машини, програмиране, бази от данни, системно програмиране,
транслатори и операционни системи, техника на програмирането и др.
Електроинженер / магистър по изчислителна техника
Специализация – системно програмиране
Ниво 7

1988 г. – 1991 г.
Технически университет – гр. Варна, Факултет по обществени професии

Педагогика, методика, психология

Педагогическа правоспособност
Ниво 5
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• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

1982 г. - 1987 г.
ІІ МГ “д-р. П. Берон” – гр. Варна

Математика, информатика, програмиране, електронно-изчислителни машини

програмист на ЕИМ
Ниво 4

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
български
МАЙЧИН ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ
РУСКИ

• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО
АНГЛИЙСКИ

• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с
други хора в мултикултурно
обкръжение, в ситуации, в
които комуникацията и
екипната работа са от
съществено значение (например
в културата и спорта) и др.

ОТЛИЧНО
ДОБРО
ДОБРО

Екипна работа, способност за комуникация с хора от различни възрасти,
включително в мултинационална среда; работа с хора с увреждания и СОП:
Септември 2013 – ноември 2013 г. – експерт-обучител по проект „Обучение
на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на
професионалното им развитие“, МОН
2012 – 2013 експерт, участник в работни групи по проект „За по-качествено
образование”, ОП РЧР BG 051 PO 001 – 3.1.04 „Подобряване качеството на
общото образование”;
Октомври 2011 – април 2012 – наставник на младеж с разстройство от
аутистичния спектър по проект JUST/2010/PPAU/AG/AUTISM-004 - „Mодел
за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния
спектър”;
2011 - Участие в работна група за обучение на учители по прилагане на
проектен подход в обучението;
Април 2010 – участие в работна група “Неформално обучение и
самообучение” по проект “План за действие за ИКТ-подкрепа на ученето през
целия живот”, София;
Декември 2009 – 2011 - наблюдаващ преподавател по проект “Бизнесът –
партньор в обучението на студенти от специалност Информатика” по ОПРЧР;
Декември 2009 – януари 2010 – преподавател в курс “Интерактивни методи и
средства за обучение” с използване на MOODLE средата за преподаватели от
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МГ - Варна;
Юни 2009 - участие в мобилност по програмата Еразъм, Information Systems
Management Institute, Рига, Латвия;
Юни 2008 – юли 2008 – преподавател по проект “Upgrading of 30 Vocational
Standards and Development and Provision of In-service Teachers’ Traning”
Юни 2007 – октомври 2007 – експерт по проект „Техническа помощ за
съдебната система”, програма ФАР;
Март 2006 – май 2006 – преподавател по програма на агенция по заетостта по
заемно споразумение със Световната банка;

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация и управление на
хора, проекти и бюджети в
професионалната среда, на
доброволни начала (например в
областта на културата и
спорта) у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със
специфично оборудване, машини
и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

Координация и управление на екипи по време на изпълнението на
проекти, обучение по управление на екипи:
Сертификат „Leading s development Team”, октомври 2010 г., Software
Engineering Institute, Carnegie Mellon;
Юли 2010 и юли 2012– координатор за ВСУ на участието в проект
“Challenging the ICT qualification and innovations in Bulgaria”, финансиран
от Американската агенция за международно развитие и фондация
“Америка за България”;
2008 – 2013 година - активно участие в разработката на редица проекти
по национални и международни програми;
Септември 2008 – декември 2009 г. - координатор на проект
“Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към
изискванията на бизнеса по ОПРЧР;
Ноември 2008 – Обучение за потенциални бенефициенти за подготовка
на проектни предложения по ОП „Развитие на човешките ресурси” по
проект Europe AID/123242/D/SER/BG
Март 2008 – юни 2008 - организационен секретар международна
конференция IKS 2008;
Март 2006 – юни 2006 - организационен секретар международна
конференция
„Информатиката в научното познание ‘06”;
2007 – 2012 Ръководител на отбори по програмиране за Националните
студентски олимпиади;

Сертификат „Introduction to CMMI for Development v1.3”, декември 2011 г.,
Software Engineering Institute, Carnegie Mellon;
Сертификат „Services Supplement for CMMI for Development”, декември 2011
г., Software Engineering Institute, Carnegie Mellon;
ECDL – Core сертификат за компютърни умения;
Май 2008 и октомври 2008 – участие в практически семинари по
дигитализация и 3D, Ксанти, Гърция – работа с 3D скенери и софтуер за
фотометрия;

ЧЛЕН НА КЛУБ ПО ЛАТИНО ТАНЦИ МАЛАМБО

КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски
и др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са
споменати по-горе.

Участие в разработването на проекти по ОП и по други
програми на ЕС:
 ОП „Конкурентоспособност“, Схема BG161PO003-1.2.04
„Развитие на приложните изследвания в
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изследователските организации в България“ – 2013
 Схема BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на
проекти за развиване на самостоятелна стопанска
дейност” – Компонент 2, договор ESF-1203-04-01007
„Създаване на заетост чрез стартиране на самостоятелна
търговска дейност“
 ОПРЧР, схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници –
Компонент 1“ – Фаза 2, проект „Развитие на иновативен
модел за трансфер на знание и иновации между
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и
университета в Ковънтри – 2012 г.
 ОПРЧР, схема BG051PO001-7.0.07 „Без граници –
Компонент 1“ – Фаза 2, проект „Подготовка за трудова
реализация на хора с разстройства от аутистичния
спектър
в
сектора
на
информационните
и
комуникационни технологии “ – 2012 г.
 ОП РЧР BG051PO001-3.1.04 „Нови технологии за
развитие на електронни форми и дистанционно обучение
във ВСУ „Ч. Храбър“
 ОПРЧР, схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на
системите за управление във висшите училища”, проект
„Усъвършенстване на системите за управление във
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ –
2012 г.
 ОПРЧР, Схема BG051PO001-3.1.09 „Система за
квалификация и кариерно израстване на преподавателите
от висшите училища“, проект „Създаване и апробиране
на система за кариерно израстване на преподавателите
във Варненски свободен университет " Черноризец
Храбър" – 2012
 ОПРЧР, Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на
учебните програми във висшето образование в
съответствие с изискванията на пазара на труда“, проект
„Актуализиране на учебната документация и учебния
процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с
изискванията на пазара на труда“
 New IT curriculum and ECTS implementation in Kazakhstan
– NITKA – TEMPUS4, Joint project – 2011
 “Бизнесът – партньор в обучението на студенти от
специалност Информатика” – BG051PO0001-3.3.03/46 –
ОПРЧР – 2010
 Създаване на мрежа от училищни клубове по
МУЛТИМЕДИЯ - ОПРЧР към СФ “Да направим
училището привлекателно за младите хора” - 2009
 euMiLeS – Reducing the Quantity of Adult Students Droping
out of EU Universities - Lifelong Learning Programe KA3
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ICT многостранни проекти – 2009
 “Адаптиране на професионалната квалификация на
учениците към изискванията на бизнеса” –
BG051PO001/07/3.3-01/68 – ОПРЧР – 2008
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Да – категория В

Лица за препоръки:
проф. д-р Димитър Дамянов – ТУ - София
д-р Георги Шарков – Институт по софтуерно инженерство – център България
проф. д-р Теодора Бакърджиева - ВСУ „Ч. Храбър“
Силвия Кънчева – експерт МОН
Илиян Узунов – управител „Сирма Медия“ ООД

КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗДАДЕНА ОТ ТУ – ВАРНА
КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР, ИЗДАДЕНА ОТ ВСУ „Ч. ХРАБЪР“
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