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Националност България 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

май/2020 - досега Изследовател

Център по технологии, ПУ „П. Хилендарски“, http://pu-technocentre.eu/ 

▪ Научно-изследователска дейност в област „Биохимия“

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност

февруари/2017 – март/2020 Химик - аналитик

Биовет АД – гр. Пещера / Хювефарма, https://www.huvepharma.com/  

▪ HPLC анализи в лаборатория „Контрол на крайни продукти“; Заместник началник-
лаборатория за срок от 8 месеца, 2019г

Вид на дейността или сферата на работа Фармация, „Управление на качеството“ 

май/2016 – януари/2017 Организатор - Работа с клиенти

Ритейл Дайрект ЕООД, https://www.retaildirect.co.uk/  

▪ Консултиране на клиенти на онлайн магазин с английски език.

Вид на дейността или сферата на работа Интернет/ Електронна търговия

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

март/2020 - досега Ниво-8 / ЕКР

Докторантура по „Биохимия“ 

ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/  

▪ Тема на дисертацията: „Изследване свойствата на биоинженерни алфа-D-глюкани, 
синтезирани от мутантна глюканзахараза URE13-300”

октомври/2017 - октомври/2018 Ниво-7 / ЕКР

Магистър по “Биофармацевтична биохимия“

ПУ „П. Хилендарски“

▪ Приложна ензимология, Биофармакология и токсикология, Клинична микробилогия,
Бионанотехнологии, Биотрансфoрмации, Хроматографски и електрофоретични методи 

октомври/2010 - юли/2014 Ниво-6 / ЕКР

Бакалавър по „Молекулярна биология“

ПУ „П. Хилендарски“

▪ Молекулярна биология, Биохимия, Ензимология, Микробиология, Имуногенетика,
Генно инженерство, Молекулярна вирусология, Молекулярна генетика
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СТАНИМИРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език Български език

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор 
Самостоятелно

устно изложение

Английски език C/2 C/2 C/2 C/2 C/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 благодарение на професионалния ми
опит в средно големи екипи и осъществяването на взаимовръзка между различни отдели.

Организационни / управленски
умения

▪ Развити организационни умения при ръководството на лаборатория за контрол на
крайни продукти

Умения относно работното
място

▪ Прецизни умения за работа с лабораторно оборудване и анализиране на резултати;
отлична професионална етика 

Компютърни умения ▪ Умения за работа с пакет Microsoft Office™; 
▪ Умения за работа с хроматографски софтуери

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Участие в студентска бригада в САЩ, щата Ню Джърси, от м. Юни до м. Октомври 2012г.

Практика  в  лаборатория  за  растителни  вируси,  Институт  по  зеленчукови  култури  –
Марица, гр. Пловдив, по проект „Студентски практики“ на МОН, м. Март – м. Май, 2014г. 
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