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ОБРАЗОВАНИЕ
• 1978 - 1983 – висше образование „магистър”,специалност математика - ВПИ, Шумен
• 1986 – Придобиване на втори клас квалификация. Институт за усъвършенстване на
учители, София.
• 2012 – присъждане на образователна и научна степен „доктор” по Строителни
конструкции, ВСУ „Черноризец Храбър”,
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
• 1984 - 1988 – преподавател по математика в среден и горен курс на обучение.
• 1989 - 2005 – преподавател-Педагогически колеж, ШУ»Еп. К. Преславски»
• 2006 – 2009 – главен асистент – Технически Университет, Варна
• 2010 – до момента - доктор – ВСУ „Черноризец Храбър”, Архитектурен факултет,
катедра „Строителство на сгради и съоръжения”.
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
• математика , моделиране
• Математични методи при перспективни изображения на строителни конструкции;
• Моделиране на перспективни изображения на строителни конструкции;
• Методика при моделиране перспективни изображения на строителни конструкции.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
• проект «Студентски практики»
СЕРТИФИКАТИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, МОБИЛНОСТИ
• курс по английски език
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