ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

ЦЕНКА ИВАНОВА РАДУКОВА
ул. „Стадион, № 32, гр. Пловдив, пощ. код 4000, България
0887 686 494

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

kiprei@abv.bg
Българин
[ 28, 02, 1974 ]

ТРУДОВ СТАЖ
• 11.02.2014 г. до момента
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• 20.12.2000 г. до 06.02.2014
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• 15.09.1999 г. до 30.08.2000
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности
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Автобиография
[ РАДУКОВА, Ценка Иванова ]

ПУ „Паисий Хилендарски“, Биологически факултет, катедра
„Ботаника и методика на обучението по биология“
Образователна и научна
Главен асистент
Извеждане на лекции по Фитоценология, Декоративна дендрология и
Медоносни растения и упражнения по Ботаника, Микология и
Систематика на растенията – лабораторни и теренни

АграренУниверситет, Агрономически факултет, катедра „Ботаника
и агрометеорология“
Образователна и научна
Асистент, Старши асистент, Главен асистент
Извеждане на лекции по Ботаника и Систематика на растенията и
упражнения по Ботаника и Систематика на растенията – лабораторни и
теренни

ТОХ „Асен Златаров“ - Пловдив
Образователна
Учител
Преподавател по икономика, мениджмънт и право

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• 2011 – 2012 г.
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• 1992 – 1998 г.
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• 1992 – 1996 г.
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Пловдивски университет «Паисий Хилендарски», Пловдив
Свободен докторант.
Присъдена ОНС «Доктор» (PhD) по научна специалност Ботаника
(от 23.05.2012 г.)
«Доктор» (PhD)

Аграрен Университет – Пловдив
Инженер агроном
Магистър

Аграрен Университет – Пловдивр Свободен Факултет
Допълнителна квалификация:Педагогика
Допълнителна квалификация:Икономика и мениджмънт
Магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
2002 г.
2000 г.

1994 - 1998 г.

МАЙЧИН ЕЗИК

Аграрен Университет – Пловдив
Курс по електронна микроскопия
Федерация на НТС – Пловдив
Компютърен курс по Windows и Word
Интензивен четиригодишен курс по Немски език
Приложение към диплома за висше образование

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор
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Автобиография
[ РАДУКОВА, Ценка Иванова ]

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

• Четене
• Писане
• Разговор

РУСКИ ЕЗИК
ДОБРО
ДОБРО
ДОБРО

• Четене
• Писане
• Разговор

НЕМСКИ ЕЗИК
СРЕДНО
СРЕДНО
СРЕДНО

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.
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Работа в екип, отговорност за извършената дейност, изпълнение на поставени задачи в
срок, аналитичност, коректност, етичност, организаторски умения.

Ръководство на успешно защитили дипломанти, участие в научно-изследователски
проекти.

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

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

Работа с компютри (Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet);
Работа с научно-изследователска биологична апаратура.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
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Автобиография
[ РАДУКОВА, Ценка Иванова ]

Свидетелство за управление на МПС, категории В и М - 1992 г.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 Членство в
професионални и
научни организации
и съюзи


Професионални
области и научни
интереси

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Автобиография
[ РАДУКОВА, Ценка Иванова ]

Член на Съюза на учените в България
Член на Българско ботаническо дружество

Ботаника (таксономия на растенията, фитоценология, лечебни растения,
анатомия и морфология на растенията).

[ Опишете всички приложения. ]

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

