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Собствено (и) име (на) /
Фамилия(и)
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Националност
Пол

Веселинка Иванова Недева
ул.”Димитър Благоев” 11-А-42, гр.Ямбол, пощ. код 8600 държава България
сл.тел.+359 46 66 91 81

Мобилен телефон:

+359 886 76 37 07

+359 46 66 91 83
vnedeva@ftt.uni-sz.bg
българка
жена

Трудов стаж
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Cтр 1/3 - Europass aвтобиография
Недева, Веселинка Иванова

02.2012 г.
Ръководител на катедра „Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии“
доцент, доктор
преподавателска и изследователска, управленска
Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол; 8600 гр.Ямбол, ул.”Граф
Игнатиев” № 38
образование и обучение
2005 - 2012
доцент, доктор
преподавателска и изследователска
Технически колеж – Ямбол; 8600 гр.Ямбол, ул.”Граф Игнатиев” № 38
образование и обучение
2003 - 2004
гл.асистент, доктор
преподавателска и изследователска
Технически колеж – Ямбол; 8600 гр.Ямбол, ул.”Граф Игнатиев” № 38
образование и обучение
1988 - 2002
асистент
преподавателска и изследователска
Технически колеж – Ямбол; 8600 гр.Ямбол, ул.”Граф Игнатиев” № 38
образование и обучение
1979 - 1988
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Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

програмист и проектант
разработване на програмни продукти; внедряване на готови програмни продукти
СД “МПБУ” – Ямбол, отдел “Автоматизирани системи за управление”
производствена и търговска дейност

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация

08.2005
Научна степен „доцент“
Конкурс
Технически университет – София, Специализиран научен съвет по Електроника и компютърна
техника“
Научна длъжност „доцент“ по ЗВО и ЗРАС
1997- 04.09.2003
Образователна и научна степен „доктор”
Разработване и защита на дисертационен труд
Икономически университет – гр.Варна, Катедра “Информатика”
доктор
15.09.1974 – 30.01.1979
Програмист, проектант, систем-организатор
Програмиране, Проектиране на информационни системи, Анализ на информационни системи,
Икономика, Статистика
Икономически университет – гр.Варна, Катедра “Информатика”
магистър
15.09.1970 – 30.05.1974
Икономист-счетоводител
Икономика, Счетоводство, Право, Управление на стопанските единици и др.
Икономически техникум „Г.С.Раковски”, гр.Ямбол
специалист, средно специално образование

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)

Посочете майчин език (ако е приложимо, посочете втори майчин език)

Чужд (и) език (езици)
Самооценяване
Европейско ниво (*)

Руски език
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Разбиране
Слушане

Разговор
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

C1 Свободно ниво C1 Свободно ниво C1 Свободно ниво C1 Свободно ниво C1 Свободно ниво
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене
на владеене

За повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu
© Европейските общности, 2003 20060628

Английски език

B2 Самостоятелно C1 Свободно B2 Самостоятелно B2 Самостоятелно B2 Самостоятелно
ниво на
владеене на
ниво на
ниво на
ниво на
владеене
езика
владеене
владеене
владеене
(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и компетенции

Работа в екип, умения и способност за контакти с хора от различни социални групи, с деца със
специални образователни потребности, с деца от различни етноси, контакти с колеги от други
страни.
Уменията и компетенциите са придобити вследствие на: провеждане на квалификационни
курсове за безработни лица, на заети лица, на деца в неравностойно социално положение;
работа в екипа на проекта „Създаване на консултативен център за образователна и социална
интеграция на деца със специални образователни потребности, обучаващи се в Помощно
училище “Иван Вазов”– гр. Ямбол”; участие в разработването и изпълнението на международни
проекти и в преподавателски обмен по Програма „Еразъм”; работа като секретар на
синдикалната организация на Независимия браншов синдикат „Висше образование и наука”
към КНСБ в Технически колеж – Ямбол.

Организационни умения и
компетенции

Ръководител на проекти:
Виртуални лаборатории и симулации в практическото обучение по техническите дисциплини
Безжична мрежа за достъп в Технически колеж - Ямбол
Интернет маркетинг в образованието
Дистанционното обучение в България. Условия и възможности за прилагането му в ТК Ямбол
Създаване и апробиране на методология за електронно обучение в Технически колеж –
Ямбол
Интелектуални информационни системи и технологии в електронното обучение
Участие в екипа на проектите:
„Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование и обучение“, 2011-2012 по
Програма ИПП трансгранично сътрудничество България-Турция
“Начало на сътрудничеството между техническите колежи в Ямбол и Одрин”, 2006 г,
финансиран от Програма „Фар” при МРРБ
“Методика за надеждността на сложни мехатронни системи”
“Повишаване качеството на образованието чрез използване на мултимедийни продукти и
системи”
„Създаване на консултативен център за образователна и социална интеграция на деца със
специални образователни потребности, обучаващи се в Помощно училище “Иван Вазов”–
гр. Ямбол”

Компютърни умения и
компетенции

Операционни системи Windows и MS-DOS, MS Office – MS Word, MS Excel, MS Access, MS Front
Page, MS Power Point; Програмиране на Clipper, Pascal, Basic; PHP; Програмни продукти за
автоматизация на счетоводството и заплащането на труда.

Допълнителна информация Над 60 научни публикации, учебни пособия, монографии и др.
Член на Съюза на учените в България;
Член на Съюза по автоматика и информатика
Член на Българското астронавтическо дружество.
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