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Националност Българин

ПРОФЕСИОНАЛЕН
ОПИТ 

2019.  -  досега

2015  -  2019

2012 - 2015

2010 - 2012

2007 - 2010 

2004 - 2006

Доцент в катедра ЕКИТ, ФтФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив

Преподавателска дейност и провеждане на научни изследвания в областта  на електрониката 
и компютърната техника, атомно-силова микроскопия.

Главен асистент в катедра ЕКИТ,  ФтФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив
Преподавателска дейност и провеждане на научни изследвания в сферата на лазерните 
технологии, микропроцесорна техника, атомно-силова микроскопия.

Асистент в катедра ЕКИТ,  ФтФ, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив
Преподавателска дейност и провеждане на научни изследвания в сферата на лазерните 
технологии, атомно-силова микроскопия.

Физик експерт Проект “Biosupport”. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Работа със специализирана апаратура за атомно-силова микроскопия.

Физик методист.  Лаборатория за спектрален анализ към Централна заводска 
лаборатория. КЦМ-АД
 Работа със специализирана апаратура за провеждане на оптикоемисионни анализи 
(SPARK-OES, GD-OES),XRF,SPARK-OES, GD-OES),XRF, спектрално изследване на цветни метали и сплави

Физик .“РИОКОЗ”-Пловдив отдел  ”Радиационен контрол”
Работа със специализирана апаратура за измерване на йонизиращи лъчения, 
дозиметрични измервания.

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

 2015 Пловдивски университет ‘’Паисий Хилендарски“
Докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на 
кондензираната материя.
доктор

Пловдивски университет  ” Паисий Хилендарски”

8-мо ниво от ЕКР
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2006

2003

1996

Специалност “ Инженер - физик по електронна и лазерна техника”
магистър 

Пловдивски университет -” Паисий Хилендарски”
 Специалност  “ Инженерна физика “
Бакалавър

Техникум по механотехника   Пловдив 
 Специалност  “ Технология на машиностроенето ”

7-мо ниво от ЕКР 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език Български

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор 
Самостоятелно

устно изложение 

Английски език Много добро Много добро Добро Добро Много Добро

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо. 

Руски език Много добро Много добро

Комуникационни умения ▪ Отлични комуникационни умения  при работа с хора 

Организационни /
управленски умения

▪ Отлични организационни умения

Професионални умения Много добра компютърна грамотност.

Езици за програмиране: Delphi, mikroC, Python , Assembler. 

Работа със специализирани софтуери за проектиране, анализ и симулация на 

електронни схеми: LTSpice, Multisim, Proteus.

Свидетелство за
управление на МПС

Категория B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Публикации

Проекти

Над 20 научни публикации индексирани в Scopus и Web of Science 

Участник в университетски, национални и европейски научни проекти 
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