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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
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Социална мрежа/чат
Пол Жена | Дата на раждане 15/05/1972 | Националност българка

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Асистент

март 2008г. - понастоящем

Технически университет – Варна, ФИТА, катедра „КНТ”, http://cs.tu-varna.bg
Вид на дейността или сферата на работа
Водене на лабораторни упражнения по "Цифрови системи”, “Графичен дизайн,
Мултимедийни системи и технологии,“Web дизайн”, “Информационни технологии и
системи”.
09.2004г. - 03.2008г

Инженер
Технически университет – Варна, ФИТА, катедра „КНТ”, http://cs.tu-varna.bg
Вид на дейността или сферата на работа
Подръжка и инсталация на различни компютърни зали към катедра: КНТ

06.2002г. - 09.2004г.

Управител
Книжарница "Пингвините" Варна
Вид на дейността или сферата на работа
Ръководи и организира своевременното и необходимото количество доставяне
на книги и зареждане с офис материали и консумативи. Изготвя отчети
свързани с дейността и документооборота

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Инженер по електронна техника и микроелектроника

1992-1997

Технически университет – Варна, специалност „Електронна техника и микроелектроника
ЛИЧНИ УМЕНИЯ1984-1989 Инженер по електроника и автоматика
Майчин език
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Комуникационни умения ▪ много добри комуникационни умения, придобити от работата със студентите
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Автобиография
Организационни /
управленски умения
Професионални умения

Гинка Калева Маринова

работа със студенти - студентски практики, работа в екип със студенти по предприемачеств

знания и умения по HTML, Microsoft Office, Blender, Adobe After Effects, Photoshop,
Adobe InDesign, PHP.
САМООЦЕНЯВАНЕ

Дигитални умения
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Професионални
умения
Други умения

▪ български народни танци.

Свидетелство за управление на МПС

Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Публикации

Проекти

20 публикации (17 в чужбина)
2 учебни пособия на български език
2 учебни пособия на английски език
Участие в 7 научно-технически проекта ( 2 международни)

Отличия и награди
Членства
Сертификати

Сертификат за преминато обучение по програма „Учебна компания за студенти” на JA
Bulgaria ноември 2015 г.
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