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АДМИНИСТРАТИВНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

АСЯ ВИРАНЕВА 
 

  

 ул. „Цар Асен“ № 24, ПУ „П. Хилендарски“ , кабинет 234 

 00359 / 32 /  261 256   

 asia83@abv.bg, asia83@uni-plovdiv.bg  

 www.pu-technocentre.eu 

          http://vitaplus.uni-plovdiv.bg/ 

Националност България  

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
  

 

2016 - досега доцент по физика 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24, Физико-

технологичен Факултет, катедра Физика  

Вид на дейността или сферата на работа преподавателска и научно-изследователска 

дейност в областта на физиката 

2011  - 2016  главен асистент по физика 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24, 

Физически Факултет, катедра Експериментална физика  

Вид на дейността или сферата на работа преподавателска дейност, научна работа, 

участие в научни проекти и работа със специализирана физична апаратура 

2010  - 2011  асистент по физика 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24, 

Физически Факултет, катедра Експериментална физика  

Вид на дейността или сферата на работа преподавателска дейност, научна работа, 

участие в научни проекти и работа със специализирана физична апаратура 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ   

 

май 2016 до сега  Ниво-8 / ЕКР 

Доцент по физика по научна специалност 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични 
свойства на кондензираната материя 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24 

април/2010  Ниво-7 / ЕКР 

Доктор по физика по научна специалност 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични 
свойства на кондензираната материя 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24  

2006 - 2007  Ниво-7 / ЕКР 

Редовен докторант към катедра Експериментална физика, Физически Факултет 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24 

2005 - 2006  Ниво-6 / ЕКР 

Магистър, квалификация – Физик, специалност „Физика на кондензираната материя” 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24 
 

                            2001 - 2005  
Бакалавър, квалификация – Учител по физика, Учител по химия, специалност „Химия и 
Физика” 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. Цар Асен №24 

 
 

http://www.pu-technocentre.eu/
http://vitaplus.uni-plovdiv.bg/
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
  

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение  

Английски език B/2 B/2 B/2 B/2 B/2 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Руски език A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене  - B1/2:  Самостоятелно ниво на владеене  - C1/2  Свободно ниво 
на владеене   
Обща европейска езикова референтна рамка 

 

Комуникационни умения ▪ Отлични комуникационни умения. Комуникация и умения за работа в екип; бързо 
изпълнение на нови дейности; отговорно отношение към задълженията и възложените 
задачи; умения за слушане, уважение към мнението на другите, позитивно отношение 
към колегите и студентите 

 

Организационни / 
управленски умения 

▪ Умение за работа в колектив 
▪ Членство в научни организации: 
▪ Съюз на физиците в България (СФБ), 
▪ Съюз на учените в България (СУБ), клон Пловдив 
▪ Член на българската студентска делегация на международна конференция за 

откриване на международната година на физиката, 13-15 януари 2005 г., Париж, 
Франция 

▪ Докторант на годината по природни науки, математика и информатика, 2008 г. 
▪ Ръководител на екип на университетски изследователски проект; участник в 

национални и европейски изследователски проекти 
 

Умения относно работното 
място 

Умения за работа със специализирана апаратура, презентационни умения, подготовка 
на научни статии и ръкописи 

 

Компютърни умения ▪ Отлични умения за:  
▪ работа с Windows, MS Office, Internet, Origin 6.0 Professional, Table curve; 
▪ работа online със студенти; 
▪ работа със специализирана физична апаратура; 
▪ подготвяне на презентации; 
▪ подготвяне на научни статии и ръкописи. 

 

Свидетелство за управление 
на МПС 

 

 
 
B 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

Специализация в университета в Лийдс, Англия, 2011 г. 
  
Научни публикации и други публикации в Research Gate 
https://www.researchgate.net/profile/A-Viraneva 
 
Ръководство на успешно защитили дипломанти от Физико-технологичен факултет и 
Химически факултет на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” 
 
Научен ръководител на 1 редовeн докторант 
 
Разработване и отпечатване на хартиен носител на 2 учебника, 2 сборника с решени 
задачи и 1 практикум за лабораторни упражнения по физика. 
 
Разработени полезни модели и патенти 
1. Теменужка Йовчева, Ася Виранева, Иван Бодурав, Сотир Сотиров, Устройство за 

измерване на пиезоелектрични коефициенти на диелектрични материали, BG 2250 
U1, Публикувано в бюлетин № 7 на 29.07.2016 

2. Илия Илиев, Тонка Василева, Веселин Биволарски, Теменужка Йовчева, Мария 
Марудова, Ася Виранева, Иван Бодуров; Получаване на водонеразтворим глюкан 
посредством трансферазна ензимна реакция, Заявка патент № 112835 от 14.11.2018 

https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference
https://www.researchgate.net/profile/A-Viraneva

