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ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖ 
• 1984 – 1989 – висше образование ОКС „магистър”  -  СУ “Св. Кл. Охридски”, Химически 
факултет. 
•1990−1992990−1992990−1992990−1992 − Химик в конструкторския отдел на Институт “Електрон”, гр. Варна 
•1992−1995 1992−1995 1992−1995 1992−1995 − Докторант в Химическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, катедра 
Органична химична технология, Лаборатория по молекулна спектроскопия. 
•1995 −19971995 −19971995 −19971995 −1997 − Химик-изследовател в СУ “Св. Кл. Охридски”, Химически факултет, катедра 
Органична химична технология, Лаборатория по молекулна спектроскопия. 
•1997199719971997 − Защитава успешно дисертационен труд за получаване на  образователната и научна 
степен “доктор” на тема: “Спектрални UV-Vis изследвания на някои S-заместени N-
съдържащи хетероцикли и техните симетрични дисулфиди”, научна специалност – 01.05.10 
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 
•2000 − 20012000 − 20012000 − 20012000 − 2001 −  Инспектор в Учебен отдел на ВСУ “Ч. Храбър” 
•2000 2000 2000 2000 − Шест месечна специализация в Солунския университет “Аристотел” със стипендия на 
Министерството на образованието на Гърция. 
•2001−20032001−20032001−20032001−2003 − Заместник-завеждащ Учебен отдел на ВСУ и хоноруван преподавател по химия 
в специалностите “Строителство на сгради и съоръжения” и “Защита от аварии и бедствия” 
•2004−20052004−20052004−20052004−2005 − Гост-преподавател на ВСУ “Ч. Храбър” в учебно-научни комплекси 
”Архитектура и строителство” и “Юридически науки и обществена сигурност”; Научен 
секретар на учебно-научен комплекс “Архитектура и строителство” 
•2007200720072007 − доцент по научна специалност 01.05.00 Химия. 
• 2005 – до момента -  преподавател в Архитектурен факултет на ВСУ, ръководител на Фронт-
офис, член на Академичния съвет, член на Комисия по учебна дейност, член на Комисия по 
научноизследователска дейност 
• 2009 г. –  член на експертна група за оценка на проекти към Фонд "Научни изследвания", 
МОМН 

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ 
Английски език (писмено и говоримо), Руски език ( писмено и говоримо ) 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 

• Химия на строителните материали 
• Горене на материалите  
• Характеристика, състав, свойства и пречистване на природни и отпадни води 
• Екология 
• Абсорбционна UV-Vis спектроскопия, Тавтомерия на S-заместени N-съдържащи 

хетероцикли и азо-багрила, дисулфиди, Връзка между структура и спектрални свойства на 
органични съединения 



 
20.09.2012 г. 

ПРОЕКТИ (УЧАСТНИК) 
• Структура и спектрални свойства на потенциално тавтомерни        системи и техни 

комплекси – фундаментални и приложни аспекти,        проект НФНИ-09/1994-12/1997. 
• Синтез и спектрални свойства на някои N,N-   диалкиламинобензоли с потенциална 

амониево-азониева    тавтомерия, проект СУ-04/1994. 
• Синтез на N,N-диалкиламинобензоли и спектрално изследване на    амониево-азониева 

тавтомерия, проект СУ-05/1995. 
• Синтез и спектрално изследване на нчкои потенциално    тавтомерни индикаторни 

багрила, проект СУ-06/1996. 
• Принципен алгоритъм за обработка на спектрални и   хроматографски данни, проект МУ-

Х-07/1996. 

• Национална квалификационна рамка на България,  МОМН (2011 г.) 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, МОБИЛНОСТИ 
• февруари-юни 2001 г., шест месечна специализация в Солунския университет 

“Аристотел”, със стипендия на Министерството на образованието на Гърция. 
• Участие в академична мобилност по секторна програма Еразъм на Европейския съюз за 

учебната 2007/2008 г., 15 – 21 септември 2008 г. в Universidade Portucalense – IDH, град Порто, 
Португалия 
 
БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ/ДОКЛАДИ: 18/10 
БРОЙ ЦИТИРАНИЯ: Забелязани 149 цитата (Science Citation Index – към 01.09.2012 г.) 
 
ПУБЛИКАЦИИ от периода 2005-2012 година: 

• Влияние на външната топлоизолация върху топлинните параметри на жилищна сграда, 
Александър Киров, Татяна Стоянова, Доклади от 3-та научно-практична конференция с 
международно участие “Архитектура, строителство – съвременност”, 2-4 юни 2005, Варна, 
България, стр.89-99. 

• Създаване и приложение на национална квалификационна рамка в контекста на 
обучение през целия живот, Татяна Стоянова, сборник доклади от Юбилейна конференция 
27-29 ноември 2008 г., Велико Търново 

• Корабоплаване и екологични рискове за Черноморския регион, Татяна Стоянова, 
сборник доклади от кръгла маса "Енергийна и екологична сигурност в Черноморския 
регион"; лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" 22-23 
юни 2012 г.., Варна 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ от периода 2005-2012 година 

• Органична химия – избрани теми, ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско 
издателство, 2006 г. 

• Въведение в химията на горенето, ВСУ "Черноризец Храбър", Университетско 
издателство, 2006 г. 
 
ДОКЛАДИ от периода 2005-2012 година: 
• Европейска квалификационна рамка (екр). национална квалификационна рамка (нкр). 
Висше образование и професионална реализация, Семинар по проблеми на висшето 
образование, връзката с бизнеса и реализацията на студентите, организирана от фондация 
Фулбрайт, май 2008. 


