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Националност България 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

юни/2020 – досега

                       април/2020 -досега

            1997 - досега

 Член на управителния съвет на фонд „Научни изследвания“ в ПУ“Паисий Хилендарски“
 https  ://  uni  -  plovdiv  .  bg  /      

 Председател на комисията по „Наука“ – ПУ“Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян

Председател на комисията по провеждане на практическото обучение на студентите - 
ПУ“Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян   

Член на комисията по качеството - ПУ“Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян  

Член на комисията по учебни дейности -  ПУ“Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян  

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност в сферата на теорията на 
обучението, образованието и възпитанието, мултикултурното образование, педагогическото 
образование, индивидуализираното и „отвореното обучение“, инклузивната дидактика, 
здравното образование на студентите от педагогическите специалности

    

         1985 - досега
Вид на дейността или сферата на работа Академична дейност
Асистент (1985 - 1992 г.),Главен асистент по педагогика (1992-2002 г.), доцент по „Теория на
възпитанието и дидактика“ (от май 2002г.)

        2014 - 2018

ПУ „П. Хилендарски“,  https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian

Вид на дейността или сферата на работа Академична дейност
Член на управителния съвет и на работна група в международна мрежа 
„Подкрепа за укрепване на европейските възможности за създаване на европейската мрежа по 
грамотността“ – дейност по COST IS 1401 http://www.is1401eln.eu/en/

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
                      

         март/2017  

Доктор на науките по „Организация и управление на информационни процеси“

Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр.София , http://www.unibit.bg/

Тема  на  дисертационния  труд  за  научна  степен  „доктор“:  “Организация  и  управление  на
социалната комуникация в училищната педагогика“
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       Октомври, 2009
      

       Май, 1995                      

 1978 - 1983

Магистър „Немска филология.Германистично езикознание“

Велиотърновски университет“Св.Св.Кирил и Методий“, https://www.uni-vt.bg/  

Тема на дипломната работа: Thematische und grammatische Analyse eines wissenschaftlichen Textes 
(am Beispiel eines psychologischen Textes)

Доктор по „Педагогически науки“ 

СУ“Св. Климент Охридски“, Факултет по предучилищна, начална и специална педагогика“

Тема на дисертационния труд: Дидактическа стратегия за анализ на урока в началните класове

www.uni-sofia.bg

Магистър по педагогика

СУ“Св.Климент Охридски“, Философски факултет, 

Проблеми на обучението, образованието и възпитанието в училищни и извънучилищни институции  
 https://www.uni-sofia.bg/

ЛИЧНИ УМЕНИЯЯ

Майчин език Български език

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор 
Самостоятелно

устно изложение

Английски език C/2 C/2 C/1 C/1 C/2

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

                   Руски език C/2 C/2 C/1 C/1               С1

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

                     Немски език B/2 B/2 B/2 B/2 B/2

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 придобити по време на моето  академично развитие
и  в  контактите  ми  с  представители  на  академичните  среди  в  Германия  и  Англия  и
международни изследователски мрежи

Организационни / управленски
умения

▪  Умея да работя в екип

Умения относно работното
място

▪ Отлични  умения  за  управление  на  качеството  на  обучението  в  педагогически
специалности  в програми за ОКС „Бакалавър“

Компютърни умения ▪ Отлични умения за работа с пакета Microsoft Office™; 
▪ Работа онлайн със студенти (от март/2020 г.)
▪ Работа с базисен пакет SPSS

Свидетелство за управление на
МПС

▪ B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

                 Специализации
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01.10 – 31.10. 1989                       Институт по начално образование, АПН, Москва

01.02. – 31.03.1993                         Педагогически институт, Фрайбург, Швейцария 

01.10.1996 – 31.03.1997            Факултет по педагогика, Университет Биелефелд,   
                                                 Германия 

01.04 – 30.06. 1997                 Семинар на тема: “Трансформационните процеси в
                                                 образованието на страните от Източна Европа”, 
                                                 Факултет по педагогика, Биелефелд, Германия 

       Научни публикации и други публикации в Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Nina-Gerdzhikova

Член на редакционни колегии

2013-2020                              Стратегии на научнатa и образователната политика

Май/2018                                                  Teacher Education and Curriculum Studies

            Преводач на монография от немски на български език; 238с.:
 „Антропология на възпитанието“, Кристоф Вулф, София:Изток-Запад
ISBN 978-619-152-776-2
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