ЕВРОПЕЙСКИ

ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
E-mail

ПЕТРОВА, МАРИЯ ЕНЧЕВА
mariaepetrova@yahoo.com

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

ОТ 1998 Г.

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

1998 г.
ОУ „Антон Страшимиров” Варна

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

1996-1997 г.
ИУ Варна
преподавател

ВСУ „Черноризец Храбър”, кк. „Чайка”
преподавател
Доцент
Изнасяне на лекции по дисциплините „Социология”, „Етнопсихология” и „Социална
идентичност и социална практика”

Педагогически съветник

хонорован асистент
провеждане на семинарни упражнения по дисциплината „Икономическа социология”

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• 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
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

2003-2005 г.
БАН

Придобиване на образователна и научна степен „доктор по социология” 05.11.01

1991-1995 г.
СУ „Св. Климент Охридски”
Обучение по специалност „Социология”
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Социолог

• 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)

1998-1994 Г.
СУ „Св. Климент Охридски”

• 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)

1983-1987 Г.
IV ЕСПУ с преподаване на френски, руски и испански език „Фредерик Жолио-Кюри” Варна

Обучение по специалност „Педагогика”
Специалист по педагогика, преподавател и възпитател. Специализация „Социална
педагогика”

придобиване на средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И

Руски език
ОТЛИЧНО НИВО
МНОГО ДОБРО НИВО
Много добро ниво
Английски език
Много добро ниво
Добро ниво
Добро ниво
КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП

КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

