ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

Гирова Таня Димитрова
ул."Ручей" №19, гр.Пловдив,4001,България
0889988548

tgirova@abv.bg
Българка
12.08.1960

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

01.12.1987 г. - до момента
12.11.1981-30.11.1987г;
01.03.1979-11.11.1981г.
ПУ "П.Хилендарски, ул."Цар Асен" №24;
Окръжен Ветеринарен Медицински Център-гр. Пловдив;
Оранжерии за цветя-гр. Пловдив;
Преподавателска и научно-изследователска
Микробиологична диагностика;
Производствена
главен асистент, д-р
главен асистент
Биолог, хоноруван асистент;
Лаборант
Работник.
Преподавателска и научно-изследователска дейност, микробиологична диагностика

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

01.09.1980-10.10.1986г
15.09.1975-30.05.1978г
ПУ "П.Хилендарски"
ЕСПУ "В.Коларов"-гр. Пловдив
Университет
гимназия
Ботаника,зоология,микробиология,
Биохимия,анатомия на човека,екология,педагогика
общообразователни
Висше-биолог, биолог-преподавател, химик-преподавател, средно образование
Магистър по биология

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Приложение на имунологични методи в имуно- и микробиологичната
диагностика; микробиологичен мониторинг на храни; изготвяне на хранителни
среди за изолиране, изброяване и идентификация на микроорганизми
(патогенни, условно-патогенни, микроорганизми, асоциирани с развалата на
храни); изследване на антимикробната активност на природни вещества
спрямо хранителни и клинични микробни изолати.

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

Руски
Добро
Добро
Добро

Ангийски
основно
основно
основно

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

Умения за работа в екип

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

МНОГО ДОБРО ВЛАДЕЕНЕ НА WORD И EXCEL, INTERNET

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

Категория В 239247098

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

