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Националност Българин
Дата на раждане 05.06.1946
Пол Мъжки

Предпочитана длъжност
/ Сфера на работа
Трудов стаж 1.09.1972 – 08.09.1975 ВИММЕСС- Русе; асистент

08.09.1975 – 01.03.2008 Технически университет Варна;асистент,ст. асистент ,
гл.асистент, доцент-1989г.,доктор-1983г., зам. декан МТФ-1990-1993г., 199402.012008г.-ръководител кат. Машинни елементи
01.03.2008 –и понастоящем Варненски свободен университет “ Черноризец Храбър”

Име и адрес на работодателя ВСУ „Черноризец Храбър”

Образование и обучение 1-5 курс
Техникум по механотехника –Стара Загора
Специалност: Термообработка
1.ВИММЕСС- Русе
Специалност: Механизация и автоматизация
2.ТУ-Варна
Специалност: Право
3.Колеж към Факултета на ТУ- София – филиал гр. Сливен
Специалност: Преподавател-инструктор
Завършен курс по “Компютърна графика”-РУ-Русе,по Автоматизация на
инженерния труд-ЦУВ''Прогрес'' -София
Завършен курс по”Машинни елементи”- Ленинград
Първа награда на в. “ Орбита” на Международния панаир в Пловдив
Награда ‘’Варна” в екипа на проф. Дтн Р.Йосифов

Наименование на придобитата Машинен инженер
квалификация Магистър по право
Основни предмети/застъпени Предмети застъпени в учебния план на образованието ми
професионални умения
Докторска степен в областта на 02.01.03 Машинознание и машинни елементи
Придобита компетентност в областта на 02.19.06 Ергономия и промишлен
дизайн
Хабилитация и умения в областта на машинните елементи, дескриптивната
геометрия
и
автоматизация
на
инженерния
труд-работа
с
програми,организация и управление наПБЗН,Пожарна безопасност на
технологични процеси

Лични информация. Успешно защитили 7 души докторанти под негово ръководство.В момента
Умения и компетенции.

ръководител на 3 докторанти, един от които чужденец и един с предстояща
защита през юни-юли 2012г.

Майчин език Български
Чужд (и) език (езици) 1) Английски, 2) Руски, 3) Немски
Самооценяване
Европейско ниво (*)

Разбиране
Слушане

Четене

Разговор
Участие в
разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

B2 Доста добро B1 Доста добро

C1 Доста добро B2

Доста добро

B2

Доста добро

B2 Доста добро B1 Доста добро

C1 Доста добро B2

Доста добро

B2

Доста добро

B2 Доста добро B1 Доста добро

C1 Доста добро B2

Доста добро

B2

Доста добро

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и Комуникативност, работа в група, упоритост в усвояване на новото, Чужди
компетенции езици, Дескриптивна геометрия и техническо чертане,Ергономия и промишлен
дизайн, Машинознание и машинни елементи ,организация и управление
наПБЗН,Пожарна безопасност на технологични процеси

Компютърни умения и Windows, MS Ofiice, Интернет, AutoCad,Revit architecture,Solidworks,3dstudiomax
компетенции
Свидетелство за
управление на МПС

Допълнителна
информация

B,С категория БЕЗ НАРУШЕНИЯ
Над 85 публикации ,някои от които(7броя) в чужбинаГермания,СССР,ЮАР,Словения;над10 самостоятелни;3 авторски
свидетелства;участие в 2 международни проекта;обучаващ преподавател на 2
студентки по програма „Еразъм”от Финландия(Sanni Ano and Sanni Katariina18.09.2006-15.12.2006 на англииски език),член на Управителния съвет на група
''Цвят'',член на Научен савет на МТФ-ТУ-Варна,4 пъти председател на
националния организационен комитет на Олимпиада по Техническо
чертане,участие в проекти по НИС на стойност над 200хил.лв
деноминирани,рецензент на над 10 кандидати за научна степен и I
хабилитация,рецензент на една професура, над 5 учебни пособия в
съавторство с няколко издания,учебни пособия по Дескриптивна геометрия и
Машинни елементи (на англииски и гръцки език), ръководител на над 190
дипломанти в ТУ-Варна,ръководител и обучаващ преподавател на 2 групи –
учители специализанти от Добрич и др.

