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ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
01/03/2012–До сега

Старши специалист I степен
ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен (България)
Подпомагане на преподавателите при осъществяване на учебния процес. Водене и
съхраняване на цялата документация на катедрите. Поддържане на връзка със студентите по
отношение на организацията на учебния процес. Изготвяне на справки, сведения, материали и
др. Работа с учебни планове.

01/06/2006–29/02/2012

Оператор на копирна и компютърна техника
ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен (България)
Продаване на документи и обслужване на студенти, преподаватели и служители на
университета, кандидатстудентска информация по телефона и на място. Работа с копирна и
компютърна техника. Обслужване на телефонна централа.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
17/06/2016–До сега

Докторант в докторска програма по Български език
(Съвременен български език - Лексикология)
ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен (България)

20/10/2009–01/10/2011

Немска филология, магистърска програма "Лингвистика и
превод“
ШУ "Епископ Кoнстантин Преславски“, Шумен (България)
Магистър. Филолог - германист и преводач, учител по немски език.

15/09/2004–07/10/2009

Български език и история
ШУ "Епископ Кoнстантин Преславски“, Шумен (България)
Бакалавър. Учител по български език и литература и по история.

15/09/1999–30/05/2004

Профил - немски език и английски език
ГПЧЕ "Никола Йонков Вапцаров", Шумен (България)
Придобито средно образование със следните профили: немски език, английски език, български
език и литература и математика.
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Майчин език

Ани Георгиева Ангелова

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

Немски

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

B2

C1

B2

B2

C1

Сертификат по немски език - ниво А2.2 по проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на
преподавателите в ШУ "Епископ Константин Преславски“

A2

Английски

B1

A2

A2

B1

Сертификат от Българо-американската комисия за образователен обмен Fulbright (А2)
Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение и в ситуации, в които
комуникацията и екипната работа са от съществено значение. Стремеж към помагане на
колегите в процеса на работа. Контактно и бързо възприемане на нови дейности, бързо
адаптиране към промени, вземане на активно участие при възложените задачи, изключителна
толерантност в междуличностните си отношения, отлична работа в екип.

Професионални умения

Работа със специфично оборудване и парични средства.

Дигитална Компетенция

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на
информацията

Комуникация

Създаване на
съдържание

Сигурност

Решаване на
проблеми

Самостоятелно Свободно ниво на Самостоятелно Самостоятелно
Самостоятелно
ниво на владеене
владеене
ниво на владеене ниво на владеене ниво на владеене
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка

Свидетелство за управление на
МПС
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